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Inledning 
 
Intern kontroll omfattar en struktur av policys, processer, rutiner och organisation. Dessa skall 
bidra till att verksamheten uppnår sina mål så kostnadseffektivt som möjligt, att tillgångar skyddas 
och oönskade händelser och effekter undviks. Kommunallagen anger att nämnderna skall tillse 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i 
enlighet med gällande föreskrifter som gäller i övrigt.  
 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2014-03-
20) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Vidare skall varje nämnd och bolag upprätta en organisation för 
sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 
 
 
Risk- och väsentlighetsanalys 
Eftersom det krävs mycket tid och resurser för att granska alla rutiner och system måste vissa 
kontrollmoment väljas ut. Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. 
Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Riskanalysen kan börja med frågan: ”vilka 
rutiner eller processer får inte gå fel?”. 
 
När riskerna är identifierade ska en riskbedömning göras. Arbetet med intern kontroll bör priori-
tera områden där det finns risk för fel med stora konsekvenser. För att göra en samlad bedöm-
ning genomförs uppskattningar av två faktorer: konsekvenser (väsentlighet) och sannolikhet 
(risk), som graderas på skalan 1-4 enligt följande riskmatris: 
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Risker ska identifieras och värderas utifrån: 

• Verksamhets, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv. 
• Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar. 

 
Intern kontrollplan 
 

• Utifrån konsekvens- och sannolikhetsbedömningen utarbetas en intern kontrollplan. Det 
är de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall elimi-
nera identifierade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som skall kontrolleras, hur 
och när kontrollerna ska göras. 

• Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 
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Nämndens bedömning av risker 
 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll skall nämnden öka sin delaktighet i framtagandet av 
riskanalys samt intern kontrollplan för att säkerställa sin roll som kontrollfunktion. Nedan följer 
fyra olika generella ansvarsområden där potentiella risker kan uppstå i det fortlöpande arbetet. 
Till er hjälp bifogas uppföljningen av den interna kontrollen 2015 (uppföljningen för 2016 är i 
skrivande stund inte klar) som genomförts i enlighet med kontrollplanen. 
 
Styrning och ledning 
Nämndens uppdrag syftar till att på olika sätt skydda människors hälsa och miljön. Nämnden är 
lokal tillsynsmyndighet med uppgift att kontrollera att miljöbalken och lagstiftningarna för livs-
medel, smittskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel och strålskydd efterlevs. I nämndens 
uppdrag ingår också att leda och samordna stadens miljöstrategiska arbete, miljöövervakning 
samt rådgivning inom energi, klimat, konsumenträtt samt budget- och skuldrådgivning. Vilka 
potentiella risker kan ni identifiera i nämndens organisation? 
 
Nämnden ansvarar för förvaltningen och därmed förvaltningschef, avdelningschefer samt andra 
roller inom verksamheten. Utövande av delegation och säkerställande av en god arbetsmiljö är två 
frågor som finns inom arbetsområdet. Vilka potentiella risker kan ni identifiera inom området? 
  
Personal 
Inom personal återfinns förvaltningens tjänstemän, anställningar, rekrytering, personalkostnader, 
kunskapshöjande åtgärder. Vilka potentiella risker kan uppstå inom personalverksamheten? Hur 
kan dessa risker påverka verksamhet och kvalitet i det dagliga arbetet och i ett långsiktigt perspek-
tiv? 
 
Ekonomi 
Under ekonomiansvaret hanteras bland annat leverantörsfakturor, representationskostnader, 
kundreskontra, upphandling och interna fakturor. I processen deltar främst chefer, ekonom, 
bokhållare samt beställare för att tillgodose att verksamheten fortlöpande hanteras ändamålsen-
ligt. Vilka potentiella risker kan ni identifiera inom ekonomiansvaret? Vilka områden anser ni kan 
utvecklas mer, och mindre? 
 
Egen verksamhet 
Inom nämndens ansvarsområde återfinns totalt 21 målområden som förvaltningen skall aktivt 
arbeta efter. Vilka potentiella risker kan ni identifiera i de olika målområden nämnden ansvarar 
för? Vilka potentiella risker finns för att målområdena inte ska uppnås? 
 
Uppdrag 2017 
 
Vilka potentiella risker kan ni identifiera för att följande uppdrag inte blir genomförda? 
 

• Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka inslaget av uppsökande verksamhet 
när det gäller Fairtrade City, internt i Borås Stad och externt mot medborgare och företag. 

• När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och 
Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och mål-
nivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.    

• Miljö- och konsumentnämnden uppdras i samverkan med Borås Energi och Miljö utreda 
ett system för enkel insamling av textilier för återvinning. 
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Nämndens yttrande måste inkomma till nämndsekreteraren senast 2017-02-15. 

Vänligen skicka dessa till marlene.a.andersson@boras.se 
Vid eventuella frågor kan ni kontakta Marlene Andersson eller Niclas Björkström 
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1  Inledning 
Miljö- och konsumentnämndens (MKN) budgetförslag 2017:2 har anpassats till Kommunfullmäktiges 
(KF) givna ram på 25 150 tkr. Verksamhetens kostnader uppgår enligt budgetförslaget 2017 till 43 
752 tkr och intäkterna till 18 854 tkr. 

Ramen har utökats med 1 850 tkr från 2016. Utöver årlig uppräkning har nämnden tillförts 1 260 tkr 
avsedda för full kostnadstäckning för Orangeriet och 1 000 tkr för att förstärka stödfunktionerna på 
förvaltningen inom ekonomi, HR, IT och kvalitet. Metoden för kapitalkostnadsberäkning är förändrad 
vilket innebär en hyresminskning med ca 400 tkr, vilket justerar ner ramen. 

Samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens har ökat markant de sista tio-femton åren, i takt 
med insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändig för mänsklighetens överlevnad på lång sikt. 
Behovet ökar också i takt med att byggandet ökar, både hos det privata näringslivet och hos stat, 
kommun och landsting. Erfarna inspektörer rekryteras numera ofta över till näringslivet. Nämndens 
verksamhet påverkas därför sedan några år av hög personalomsättning. De som slutat uppger lågt 
löneläge som huvudskäl. Vid årsskiftet 2016/2017 har ca 22 procent av förvaltningens personal arbetat 
mindre än två år och ytterligare ca 27 procent mindre än sex månader. Alla avdelningar berörs, 
avdelningen för miljötillsyn berörs i mycket hög grad – nio av tretton miljöinspektörer har arbetat 
mindre än tre år. Tre av dessa är föräldralediga och vikarier är mycket svåra att hitta.  

Skydd av människors hälsa är ett grundsyfte även för kommunens arbete rörande alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel. Från 2017 utökas MKN:s uppdrag med serveringstillstånd för alkohol samt tillsyn 
över försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Stödresurser som enheten hade på sin 
tidigare förvaltning och lokaler har inte följt med.  

Utökningen med Tillståndsenheten innebär att MKN står för cirka 70 procent av NKI-värdet vid 
servicemätningen av myndighetsärenden, inom projektet ”Insikt – förbättrat företagsklimat”. 

Skuldsaneringslagstiftningen ändrades från 1 nov 2016 med syftet att motverka överskuldsättning och 
minska ohälsa hos barn och vuxna i ekonomiskt svaga familjer. Målgruppen för nämndens rådgivning 
utökas därmed med överskuldsatta personer som är eller har varit engagerade i en näringsverksamhet, 
så kallat f-skuldsatta. 

Nämnden har under åren 2012 - 2015 uppvisat en negativ avvikelse mot budget, exklusive Orangeriet. 
Under 2014 begränsades avvikelsen med hjälp av överskott för Orangeriet, på grund av försenad 
verksamhetstart med cirka ett år. Budgetunderlaget baserades under dessa år på hög frånvaro och att. 
inga eller få vikarier togs in. Detta har medfört stress och hög belastning på kvarvarande personal, 
vilket bidragit till den höga personalomsättningen. 

Nämnden tog i samband med budget 2017:1 fram separata redovisningar för Orangeriet och nämndens 
kärnverksamheter samt ett förslag till planerad budget för nästkommande tre år, med succesivt 
minskande behov av kommunbidragsfinansiering. Budgetförslaget för 2017:1 och nya taxor för 2017 
inom nämndens ansvarsområden var anpassat efter då kända förutsättningar.  

KF:s beslutade kommunbidrag för 2017 medför att MKN:s Budget 2017 helt saknar resurser för att 

• påbörja marknadsanpassning av löner och komptensutveckling 
• täcka behovet av stödfunktioner inom allmän administration och kommunikation 
• återbemanna efter pensionsavgång 

Konsekvenser 

• längre handläggningstider och lägre grad av service 
• försenad eller utebliven tillsyn inom till exempel tobaksområdet 
• lägre tillgänglighet för rådgivning 
• miljöövervakningen (luft, buller, vatten, natur) sker med lägre frekvens och begränsad möjlighet 

till analys 
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• begränsade möjligheter att stötta miljöarbetet på andra förvaltningar 
• mindre möjlighet att delta i nationella nätverk  

Av ovan följer stor risk för lägre NKI, mindre nöjda medborgare och medarbetare, sämre hälso-, miljö- 
och smittskydd samt försämring av Borås Stads rykte som miljökommun och arbetsgivare. 

2 Omvärldsanalys 
Kunskap och insikt om vad som händer i omvärlden gör oss bättre rustade att fatta beslut, planera och 
agera för en hållbar utveckling, i riktning mot visionen Borås 2025. Genom att tidigt identifiera lokala, 
regionala och nationella trender samt globala megatrender får staden bättre möjlighet att ligga steget 
före och välja med vilken strategi de ska bemötas. På så sätt ökar förmågan att förebygga eller minimera 
effekten av trender som försvårar en hållbar utveckling, medan positiva trender kan underlättas och 
förstärkas. 

Megatrender är stora globala förändringar på ett övergripande samhällsplan. Megatrender utvecklas ofta 
långsamt och smygande men kan plötsligt växa till och påverka hela samhället - från politiken på alla 
nivåer, nationer, branscher, företag, affärsmodeller till enskilda individer. Det finns ingen gemensam 
indelning eller uppdelning för vad som kallas megatrend, men ofta handlar det om att samma fenomen 
benämns något olika. Ett exempel på uppdelning i megatrender är globalisering, förändrad 
demografi (befolkningens fördelning, storlek och sammansättning), teknikutveckling, klimat- och 
miljöförändringar samt värderingsförändringar. 

Under de senaste årtiondena riktas allt mer uppmärksamhet mot frågor om klimatförändring och 
miljöförstörning och överutnyttjande av naturresurser. Borås har sedan länge varit i framkant t.ex. när 
det gäller kretsloppstänkande, avveckling av fossila bränslen och naturvård och arbetar aktivt för ett 
ännu bredare miljöperspektiv i alla stadens verksamheter. Ett kvitto på att arbetet är framgångrikt har 
Borås Stad fått genom allt bättre placeringar i några av de "rankinglistor" över kommunernas 
miljöarbete som publicerats under året. 

Miljö- och konsumentnämndens verksamhet, liksom stadens övriga verksamheter, påverkas av 
megatrender i omfattning, sakinnehåll, komplexitet, arbetsmetoder, arbetsverktyg samt i 
kommunikationen med verksamhetsutövare, privatpersoner, myndigheter med flera. 

Språk och innehåll i all kommunikation anpassas succesivt efter nya lagar, nya värderingar och nya 
målgrupper. Kommunikationsvägarna digitaliseras – utbudet av och efterfrågan på tillgänglighet, 
bemötande, e-tjänster, digitala verktyg och digitala handlingar mm ökar. I mötet med 
verksamhetutövare möter handläggarna allt från ny teknik och robotar till nya grupper 
verksamhetsutövare eller medborgare som kanske inte behärskar svenska eller de svenska lagar och 
regler som gäller för deras verksamheter. Beslutsunderlag utvecklas och fler dimensioner ska 
konsekvensbedömas. Ett exempel är behovet av att kunna bedöma infrastruktursatsningars 
konsekvenser för miljö, klimat och hälsa. Samhällsekonomiska analyser och användningen av begrepp 
som ekosystemtjänster, ekologisk kompensation, cirkulär ekonomi, gröna investeringar, gröna 
obligationer och CSR (Corporate Social Responsibility, på svenska ansvarsfullt företagande) närmar sig 
ett obligatorium i beslutsunderlag för stora investeringsbeslut. Möjligheterna att ta hänsyn till miljö och 
sociala aspekter utökas i den pågående uppdateringen av lagarna om offentlig upphandling. Detta kan 
ses som exempel på en värderingsförändring, från kortsiktig lönsamhet och finansieringsmöjligheter 
mot mer långsiktighet och mer socialt ansvarstagande. 

De globala målen och Agenda 2030 som beslutades av FN hösten 2015 syftar till att utrota fattigdom 
och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla 
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Målen är 
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, 
den sociala och den miljömässiga. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i 
genomförandet av Agenda 2030. I det nationella genomförandet inkluderas kommuner, landsting och 
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statliga myndigheter och regeringen har tillsatt en delegation med uppdrag att ta fram en övergripande 
handlingsplan. Miljö- och konsumentnämnden kommer att fortsätta följa arbetet. 

Agenda 2030 och SIDA:s utnämning av Borås till Global kommun ger möjligheter att ytterligare 
bredda hållbarhetsarbetet i staden. Miljöarbetet och folkhälsoarbetet hänger intimt ihop och kopplingen 
till den sociala dimensionen blir tydligare genom de globala hållbarhetsmålen. Genom att arbeta med 
hela hållbarhetsaspekten samtidigt kan Borås Stad och Miljö- och konsumentnämndens verksamheter 
bidra både på det lokala och det globala planet. Lokalt genom att erbjuda boråsarna frisk luft, gröna 
stråk, tysta miljöer och livsmedel av god kvalitet. Globalt genom att investera i gröna lösningar, handla 
klimatsmart och verka för smarta och ansvarstagande konsumenter. 

Globaliseringstrenden är många gånger positiv men det finns baksidor som påverkar inom nämndens 
ansvarsområden. Kriminella grupperingar tjänar idag stora pengar på förfalskad mat, illegal handel med 
tobak samt illegal hantering av miljöfarliga ämnen och miljöfarligt avfall. Kriminaliteten försiggår även 
över nationsgränser. Inom nämnda områden pågår både internationellt och nationellt översyn av lagar, 
regler, tillsynsbehov och sanktionsmöjligheter liksom utveckling av arbetssätt, samarbete och 
samverkan mellan olika aktörer. Allt med syfte att förstärka skyddet för människors hälsa och 
arbetsmiljön för berörd personal och samtidigt förhindra ekonomisk brottslighet. Nämndens 
tillsynshandläggare är ofta den som upptäcker eller tipsas om lagstridig verksamhet. Handläggarna är 
sedan delaktiga i eller ansvariga för utredningar, krav på rättelse eller utdömande av vite. Komplexiteten 
ökar och handläggarna behöver ständigt utveckla sin kompetens. 

Lokalt medför globalisering tillsammans med teknikutveckling och värderingsförändringar också 
att konsumtionsmönstren ändras. Människor kan och vill beställa varor eller ta lån på distans via nätet. 
Förutsättningar, lagar och regler vid köp och lån via nätet är många och varierande, lagstiftningen är 
inte alltid uppdaterad eller heltäckande och kunskapen om vad som gäller i ett specifikt fall är inte alltid 
tillräcklig hos oss som konsumenter. Verksamheter som vill tjäna pengar på luckor i lagar och regler 
eller människors bristande kunskap och/eller försiktighet ökar i antal. Konsekvenserna för enskilda 
individer eller företag av köp eller lån kan i värsta fall medföra förstörd ekonomi och i vissa fall ohälsa. 
Behovet av nämndens konsumentrådgivning och ekonomiska rådgivning ökar i omfattning och 
komplexitet, samtidigt som handläggarna ständigt behöver utveckla sin kompetens. Kontroll och tillsyn 
av livsmedel, tobak, alkohol och andra varor och vissa tjänster och miljöer (tatuering, allmänna bad, 
restauranger m fl) bidrar till hållbar konsumtion genom att säkerställa att varor och tjänster inte utgör 
hot mot människors hälsa eller miljön, att kraven på innehåll, tillsatser, renlighet, märkning, ljudnivå 
mm samt att kraven på kompetens hos verksamhetutövarna uppfylls. 

Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden styrs av lagar där EU-rätten gäller före nationell 
rätt och cirka 80 procent av svensk lagstiftning inom områdena har sitt ursprung i EU-lagar. 
Den påtagliga globala dimensionen i miljöarbetet, hälsoarbetet, klimatfrågan, de allt mer utsatta 
ekosystemen, befolkningsfrågan och de utmaningar som energibehov och energiförsörjning ställer, gör 
att det behövs nya arbetssätt och organisation. Några exempel är att regeringen utreder den statliga 
miljömyndighetsorganisationen, det pågår lagöversyn och utredningar inom alla nämndens områden 
och arbete för att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Denna sistnämnda ska omfatta hela 
livsmedelskedjan med målet att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och 
lönsamheten i livsmedelskedjan. Folkhälsomyndigheten uppdaterar tillsynsvägledningen för 
inomhusmiljö, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket arbetar med uppdatering av tillsyn för 
miljöfarlig verksamhet respektive livsmedelskontroll, alla med skyddet av människors hälsa som 
utgångspunkt. 

2.1 Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017:1 
Kommunchefens utredning om Orangeriet 2.0 har landat i förslaget att Kulturnämnden tar över 
ansvaret för verksamheten i huset från Miljö- och konsumentnämnden, från och med 1 juni 2017. 
Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut i ärendet 26 januari 2017. Kulturförvaltningen förväntas 
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driva verksamheten i samarbete med andra förvaltningar och bolag, Miljöförvaltningen, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Borås Energi och Miljö AB är direkt omnämnda i 
beslutsunderlaget. 

Miljö- och konsumentnämnden fick ett utökat uppdrag av Kommunfullmäktige när det gäller Fairtrade 
City - Att öka inslaget av uppsökande verksamhet, internt i Borås Stad och externt mot medborgare och företag. 
Uppdraget kommer att påverka miljöstrategiska avdelningens verksamhet och vissa bortprioriteringar 
kommer att bli nödvändiga eftersom inga ytterligare resurser följde med uppdraget. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 
2015 

Målvärde 
2016 

Utfall T2 
2016 

Målvärde 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

0 1 1 1 2 2 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Så når nämnden målet för indikatorn 
Kommunikation och samverkan i många olika former med medborgare, företag och organisationer är 
en självklar del i förvaltningens löpande arbete. Med medborgardialog avses här när förtroendevalda tar 
initiativ till och medverkar i en dialog.  
Under 2017 avser nämnden att begränsa ambitionen till en medborgardialog på grund av 
personalsituationen på Miljöförvaltningen. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

3.3 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 
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3.4 Livskraftig stadskärna 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

3.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

3.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

3.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

3.7.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomför nämnden uppdraget 

Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka 
inslaget av uppsökande verksamhet när det gäller 
Fairtrade City, internt i Borås Stad och externt mot 
medborgare och företag, 

Nämnden kommer att öka den uppsökande 
verksamheten inom Fairtrade City arbetet när 
resurser för arbetet finns tillgängliga på 
Miljöförvaltningen. 

När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och 
köper mat ska Svanen-, Krav- och 
Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel 
efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

Miljö- och konsumentnämnden kommer tillämpa de 
anvisningar som Kommunfullmäktige fastställt i sin 
ordinarie verksamhet. 

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i 
samverkan med Borås Energi och Miljö utreda ett 
system för enkel insamling av textilier för 
återvinning. 

Miljöförvaltningen har inlett ett samarbete med 
Borås Energi och Miljö för att kunna påbörja en 
utredning. 
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3.8 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 
2015 

Målvärde 
2016 

Utfall T2 
2016 

Målvärde 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

4,9 2 4,7 4,5 4,5 4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,1 0 0,2 0 0 0 

Hälsa – friska medarbetare 
under ett år i % av andel 
anställda. 

37,2 50 38 40 42 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så når nämnden målet för indikatorn 
Målet 4,5% är satt utifrån de senaste årens utfall. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen 
får enstaka långa sjukfall stort genomslag i statistiken, varför sjukfrånvarosiffrorna kan variera kraftigt.  
 
För att förebygga sjukfrånvaro, sänka personalomsättningen och öka attraktiviteten som arbetsgivare 
arbetar förvaltningen aktivt med ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling, utveckling av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och med resultaten från medarbetarenkäten. Förvaltningen avser att ta 
fram en kompetensförsörjningsplan för att säkra rekryterings- och kompetensutvecklingsbehovet på 
kort och lång sikt. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så når nämnden målet för indikatorn 
Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall timanställningar. Exempel kan vara arrangemang av 
olika slag eller tillfälliga resursförstärkningar. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Så når nämnden målet för indikatorn 
Indikatorn avser antal anställda utan sjukfrånvaro i relation till totalt antal anställda under den senaste 
tolvmånadersperioden. Utfallet den senaste tolvmånadersperioden har varierat mellan 32,6 procent till 
40,0 procent. 
Förvaltningen bedriver ett medvetet arbete för en god arbetsmiljö inkl. hälsofrämjande insatser. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Budget 
2017:1 

Budget 
2017:2 Förändring 

Intäkter 14 662 13 542 15 229 18 854 3 625 
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Tkr Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Budget 
2017:1 

Budget 
2017:2 Förändring 

Kostnader -35 355 -36 714 -47 323 -43 752 3 571 

Buffert -220 0 -233 -252 -19 

Nettokostnader -20 913 -23 172 -32 327 -25 150 7 177 

Kommunbidrag 22 250 22 250 23 300 25 150 1 850 

Resultat 1 337 -922 -9 027 0 9 027 

Ackumulerat resultat      

Nettoinvesteringar      

4.2 Nämndens uppgift 
Nämndens uppdrag syftar till att på olika sätt skydda människors hälsa och miljön. 

Nämnden är lokal tillsynsmyndighet med uppgift att kontrollera att miljöbalken och lagstiftningarna för 
livsmedel, smittskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel och strålskydd efterlevs. I nämndens 
uppdrag ingår också att leda och samordna stadens miljöstrategiska arbete, miljöövervakning samt 
rådgivning inom energi, klimat, konsumenträtt samt budget- och skuldrådgivning. 

Processer 

Nämndens verksamhet bedrivs i tre huvudprocesser: tillsyn och prövning, miljöövervakning samt 
kommunikation och samverkan vilka beskrivs närmare nedan. 

Tillsyn och prövning 

Att bedriva tillsyn och att pröva verksamheter innebär att säkerställa lagstiftningens syfte. 
Utgångspunkten är att stärka verksamhetsutövarens egen vilja och förmåga att följa lagstiftningen. 
Tillsyn omfattar såväl direkt kontroll av att lagar och regler efterlevs som förebyggande åtgärder för att 
undvika lagöverträdelser. Ofta sker tillsyn på plats hos verksamhetsutövaren, men en allt större del av 
arbetet genomförs via muntliga och skriftliga kontakter. 

Miljöövervakning 

Hur mark, vatten och fysisk miljö används avgör hur hållbart vårt samhälle blir. Kunskap om 
miljösituationen i staden är en förutsättning för långsiktigt hållbara beslut och prioriteringar inom olika 
samhällssektorer. Olika typer av gröna nyckeltal och indikatorer är nödvändiga verktyg för att vi ska 
kunna se om utvecklingen går åt rätt håll när det gäller stadens miljömål. Tillsynsarbetet ger en god 
överblick över miljön i staden, tillsammans med kunskapsuppbyggnad genom provtagningar, 
inventeringar samt mätningar och beräkningar. Kontinuerlig övervakning av luftkvalitet, kartläggning av 
trafikbuller, miljörapporten för Borås samt naturdatabasen är några exempel på nämndens uppgifter 
inom miljöövervakning. 

Kommunikation och samverkan 

Miljö- och konsumentnämnden arbetar med att utifrån sina olika ansvarsområden bidra till människors 
hälsa och en levande dialog om hållbar samhällsutveckling. Kunskap och medvetenhet om miljö-, 
energi-, konsument- och konsumtionsfrågor är en förutsättning för att såväl företag och organisationer 
som enskilda boråsare ska kunna fatta miljöriktiga beslut i sin vardag. Kommunikation, 
nätverksbyggande och samverkan är därför viktiga verktyg i hållbarhetsarbetet. Oavsett om det handlar 
om att se till att lagarna följs eller att inspirera till och stödja frivilliga insatser, är nyckeln till framgång 
att skapa förståelse och insikt hos dem vi möter. Ansvaret för att informera framgår i lagstiftningen, 
men finns också formulerat i uppdrag från centrala myndigheter och från kommunledningen. 
Deltagandet i stadens samhällsplanering, samordningen av stadens miljöstrategiska arbete och 
miljömålsarbetet, Fairtrade City, olika former av remissarbete samt konsumenträttslig och ekonomisk 
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rådgivning, är andra exempel på kommunikations- och samverkansinsatser för att nå en hållbar 
samhällsutveckling. 

Organisation 

Den 1 januari 2017 flyttas ansvaret för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
från Fritids- och folkhälsonämnden till Miljö- och konsumentnämnden. Bemanningen på förvaltningen 
ökar då med 2,5 tillståndshandläggare, 1,5 tillsynshandläggare samt timanställda restauranginspektörer. 
Totalt beräknas Miljöförvaltningen vid starten av 2017 ha 61 tillsvidareanställda, deltidsinhyrda inom 
HR och ekonomi, samt några timanställda restauranginspektörer. 

Från och med den 1 januari 2017 har Miljöförvaltningen nedanstående organisationsstruktur.  

 
Förändringarna jämfört med tidigare år är att 

• avdelningen för Livsmedel ansvarar även för serveringstillstånd och tillsyn inom områdena 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

• Miljökommunikation byter namn till Miljöstrategiska avdelningen och blir en avdelning, 
inklusive konsumenträttslig rådgivning och Orangeriet/Rådrummet 

• Verksamhetsstöd blir en avdelning 
• Ekonomisk rådgivning blir en avdelning och byter namn till Budget- och skuldrådgivning. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 
Verksamhetsanalys 

Samhällets behov av miljökompetens har ökat markant de sista decennierna, i takt med insikten att 
hållbar utveckling är nödvändig för att säkerställa mänsklighetens överlevnad. Behovet av miljö- och 
hälsoskyddskompetens ökar i takt med att byggandet ökar, både hos det privata näringslivet och hos 
stat, kommun och landsting. Erfarna inspektörer som arbetar med handläggning av näringslivets 
ärenden rekryteras numera ofta över till näringslivet. En konsekvens av detta är att Miljö- och 
konsumetnämndens verksamhet sedan några år påverkas av hög personalomsättning. Vid årsskiftet 
2016/2017 har drygt 22 % av Miljöförvaltningens personal arbetat mindre än två år och ytterligare 
drygt 27 % mindre än sex månader. Alla avdelningar berörs, avdelningen för miljötillsyn berörs i 
mycket hög grad. En så stor personalomsättning påverkar oundvikligen både verksamhet och intäkter 
negativt. 
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När antalet invånare, antalet verksamhetsutövare och byggandet i Borås ökar, ökar också 
förväntningarna på och behovet av handläggning och service inom alla nämndens ansvarsområden. 
Miljöförvaltningen har på tio år vuxit från 26 anställda med i huvudsak uppdrag inom 
myndighetsområdena miljö och livsmedel, till 61 anställda 2017 med uppdrag även inom avdelningen 
för miljökommunikation; miljö-, energi-, och klimatstrategiskt arbete; energi-, klimat-, 
konsumenträttslig- och ekonomisk rådgivning samt Fairtrade City diplomering. Från 2017 utökas 
nämndens uppdrag med serveringstillstånd för alkohol samt tillsyn över försäljning av folköl, tobak och 
receptfria läkemedel. Denna enhets medarbetare har på Fritids- och folkhälsonämnden haft stöd i form 
av ca 40 procent av en chefstjänst och uppemot 50 procent av en tjänst inom ekonomi, HR, 
administration och IT. Resurser för detta stöd har inte förts över till Miljö- och konsumentnämnden. 

Från 2017 hanterar Miljöförvaltningen sex olika verksamhetssystem, varav ett är stadens gemensamma. 
Bara det sistnämnda ingår i stadens upphandling av ett nytt centralt system. Samtidigt ökar samhällets 
förväntningar på digitalisering och e-tjänster och därför är en utökning av förvaltningens stödfunktion 
inom IT-området helt nödvändig. 

Skuldsaneringslagarna för privatpersoner respektive företagare och socialtjänstlagen ändras från 1 nov 
2016 med konsekvensen att målgruppen för nämndens ekonomiska rådgivning utökas med 
överskuldsatta personer som är eller har varit engagerade i en näringsverksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut om 1 mnkr i utökad budgetram för stödfunktioner kommer användas för 
tjänster eller inhyrning av deltidstjänster från andra förvaltningar inom stödfunktionerna ekonomi, HR, 
IT och kvalitet. För att kunna säkerställa Miljö- och konsumentnämndens verksamhet de närmaste åren 
är det helt nödvändigt att tillförsäkra Miljöförvaltningen de resurser, såsom löner, kompetensutveckling 
och stödfunktioner, som krävs för att kunna behålla, rekrytera och utveckla personalen. Nämnden 
planerar för en successiv förstärkning av nödvändiga resurser under tre till fem år, som justeras årligen 
utifrån kontinuerlig utvärdering av omvärldsförändringar och personalomsättning. 

Nämndens bokslut 2016 och tidigare 

Nämnden har under åren 2012 - 2016 uppvisat en negativ avvikelse mot budget, exklusive Orangeriet. 
Under 2013 och 2014 begränsades avvikelsen med hjälp av överskott för Orangeriet innan den 
verksamheten var etablerad. Orangeriets faktiska kostnader redovisas separat från och med budget 
2017. 

Budgetunderlaget har under dessa år varit underfinansierad och har baserats på hög förväntad frånvaro 
och ekonomiska medel har därmed saknats vid början av året. Vid faktisk frånvaro har ingen eller få 
extra resurser satts in. Detta har medfört stress och hög belastning på kvarvarande personal, vilket 
bidragit till den höga personalomsättningen. När personalen varit fullt arbetsför har det medfört en 
negativ avvikelse. 

Även utrymmet för inköp av material till verksamheterna varit begränsade, och när nödvändiga inköp 
skett har detta resulterat i en förstärkt negativ avvikelse mot budget. 

Nämndens budget 2017 

Intäkter 

Verksamhetens kostnader uppgår till 43 752 tkr och intäkterna till 18 854 tkr. Utöver uppräkning av 
2016 års kostnader och intäkter har verksamheten anpassats efter verkliga kostnader, 
marknadsefterfrågan och viktiga stödfunktioner. Den fastslagna budgetramen från Kommunfullmäktige 
leder till att nämndens kommunbidrag ökar till 25 150 tkr. Kommunbidraget är anpassat till nämndens 
verkliga kostnader för Orangeriet och kostnader för knappt 50 procent HR-stöd 

Nämnden prognostiserar en positiv utveckling av intäkterna redan under 2017 jämfört med tidigare år, 
då dessa beräknas successivt öka om nämnden kan införskaffa och förvalta den kompetens som är 
nödvändig. 

Kostnader 

I budget 2017 har nämnden utgått från att verksamheten skall följa sina uppdrag och 
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personalkostnaderna har finansierats fullt ut, utifrån faktiska kostnader. 

Förvaltningens material- och tjänstekostnader är uppräknade efter 2016 års nivå. 

Personalbudgeten utgör 83 procent av nämndens budgetförslag exklusive Orangeriet och 77,7 procent 
med Orangeriet. Personalbudgeten utgör 83 procent av nämndens budgetförslag exklusive Orangeriet 
och 77,7 procent med Orangeriet. 

Inom ramen för 2017 års beslutade kommunbidrag har Nämnden inget utrymme att påbörja 
markandsanpassning av löner och kompetensutveckling och kan inte förstärka med nödvändiga 
stödfunktioner inom allmän administration (motsvarande ca 50 procent bara för den tillkommande 
Tillståndenheten) och kommunikation. 
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4.4 Verksamhet 2017 

Tkr Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Budget 
2017:1 

Budget 
2017:2 Förändring 

Miljö- och 
konsumentnämnden      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -955 -955 -1 018 -1 018 0 

Nettokostnad -955 -955 -1 018 -1 018 0 

Verksamhetsstöd      

Intäkt 232 232 235 235 0 

Kostnad -8 768 -8 746 -7 003 -6 607 396 

Nettokostnad -8 536 -8 514 -6 768 -6 372 396 

Livsmedelskontroll      

Intäkt 4 035 3 955 6 460 6 895 435 

Kostnad -3 902 -4 222 -8 612 -8 093 519 

Nettokostnad 133 -267 -2 152 -1 198 954 

Miljötillsyn      

Intäkt 6 570 6 450 6 310 7 400 1 090 

Kostnad -6 815 -6 950 -10 664 -10 067 597 

Nettokostnad -245 -500 -4 354 -2 667 1 687 

Miljöstrategiska inklusive energi- och konsumentrådgivning (fr o m 2017) 
Intäkt   1 574 2 988 1 414 

Kostnad   -9 529 -8 812 717 

Nettokostnad   -7 955 -5 824 2 131 

Miljöstrategiska, Orangeriet – redovisas separat fr o m 2017 

Intäkt   0 0 0 

Kostnad   -5 265 -4 520 745 

Nettokostnad   -5 265 -4 520 745 

Miljökommunikation, enheten för Stadsmiljö och natur (t o m 2016) 
Intäkt 1 542 742    

Kostnad -6 609 -6 914    

Nettokostnad -5 067 -6 172    

Miljökommunikation, enheten för Hållbar konsumtion och livsstil inklusive Orangeriet (t o m 2016) 
Intäkt 1 713 1 713    

Kostnad -5 096 -5 317    

Nettokostnad -3 383 -3 604    

Budget- och skuldrådgivning 

Intäkt 570 450 650 1 336 686 

Kostnad -3 430 -3 610 -5 232 -4 635 597 

Nettokostnad -2 860 -3 160 -4 582 -3 299 1 283 
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Tkr Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Budget 
2017:1 

Budget 
2017:2 Förändring 

Buffert      

Intäkt   0 0 0 

Kostnad   -233 -252 -19 

Nettokostnad   -233 -252 -19 

Totalt      

Intäkt 14 662 13 542 15 229 18 854 3 625 

Kostnad -35 575 -36 714 -47 556 -44 004 3 552 

Nettokostnad -20 913 -23 172 -32 327 -25 150 7 177 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.4.1 Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017:1 

Miljö- och konsumentnämnden tilldelades ytterligare kommunbidrag utöver årlig uppräkning; 

• Förstärkning av driftkostnader för Orangeriet, totalt 1 260 tkr, 
• Förstärkning av centrala stödresurser, totalt 1 mnkr. 

Miljö- och konsumentnämnden fick även nya uppdrag; 

• Att öka inslaget av uppsökande verksamhet när det gäller Fairtrade City, internt i Borås Stad 
och externt mot medborgare och företag, 

• När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och 
Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för 
andel ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

Det totala kommunbidraget för 2017 uppgår efter justering till 25,2 mnkr. De budgeterade intäkterna 
beräknas öka med ca 2 192 tkr jämfört med 2016. Reviderade taxor för tillsyn och tillstånd, 
självkostnadsprincip vid försäljning av tjänster till grannkommuner samt omorganisationen som 
innebär att Tillståndsenheten överförs till Miljö- och konsumentnämnden ligger grund för 
intäktsanalysen. Detta innebär en ökning med ca 13,2 % jämfört med 2016. 

Nämnden tog i samband med budget 2017:1 fram separata redovisningar för Orangeriet och nämndens 
kärnverksamheter exklusive Orangeriet samt ett förslag till planerad budget för nästkommande tre år, 
med succesivt minskande behov av kommunbidragsfinansiering. Budgetförslaget för 2017:1 och nya 
taxor för 2017 inom nämndens ansvarsområden var anpassat efter då kända förutsättningar. 
Kommunfullmäktiges beslutade kommunbidrag medför att Budget 2017:2 saknar resurser för 

• möjlighet att påbörja marknadsanpassning av löner och komptensutveckling 
• motsvarande ca 40% chefstjänst och ca 50% administrativ stödfunktion till Tillståndsenheten 

för att bibehålla verksamheterna på samma nivå som 2016. Fritids- och folkhälsonämndens 
kärnverksamhet har kunnat bistå med vilket nämnda stödresurser medan Miljö- och 
konsumentnämnden är i behov av förstärkning oaktat överföringen av Tillståndsenheten till 
Miljö- och konsumentnämnden 

• att täcka behovet av stödfunktioner inom allmän administration och kommunikation. 

Borås Stads kapitalkostnadsberäkning ändras inför 2017 enligt RRKs rekommendation. Borås Stad går 
från real annuitetsmetod till komponentavskrivning. Internräntan justeras till 1,75% vilket motsvarar 
ungefär en halverad räntesats. Detta innebär lägre internhyreskostnader för Miljö- och 
konsumentnämnden på totalt ca 400tkr. De lägre internkostnaderna för nämnden medför en 
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nedskrivning av kommunbidraget med motsvarande belopp vilket innebär en neutral förändring av 
kostnadstäckning för nämnden. 

4.4.2 Miljö- och konsumentnämnden 

I budgetförslag 2017 för Miljö- och konsumentnämnden ingår arvoden och utbildningskostnader för 
ledamöterna samt motsvarande 40 % av en tjänst för nämndsekreterare och nämndadministration. 

I budget 2017 kommer nämndens verksamhet finansieras till ca 43 % av taxemedel, intäkter från andra 
kommuner och olika bidrag till projekt. 57 % är kommunbidrag. 

Den gemensamma självfinansieringsgraden för tillsyns- och tillståndsverksamheterna är ca 78,7 % 
under 2017, utan overheadkostnader. 

4.4.3 Livsmedelskontroll 

Den 1 januari 2017 flyttas ansvaret för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
till Miljö- och konsumentnämnden. Ansvarsområdet kommer att ingå som en del i Miljöförvaltningens 
avdelning för livsmedelskontroll. 

Miljö- och konsumentnämndens kontrollansvar för livsmedel 
Miljö- och konsumentnämnden har kontrollansvar för ca 760 livsmedelsverksamheter i staden. Alla 
livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos nämnden. 

Sedan 2006 finns en EU-gemensam livsmedelslagstiftning där EG-förordningar om livsmedelshygien 
och offentlig kontroll gäller för såväl livsmedelsföretagare som kontrollmyndigheter. Syftet är att ta ett 
helhetsgrepp på hela livsmedelskedjan ”från jord till bord” för att ge konsumenterna säkra livsmedel. 
Det är verksamhetsutövarna som har huvudansvaret för livsmedelssäkerheten. Den offentliga 
kontrollen ska bygga på systemtillsyn, vilket innebär att det är kontrollmyndighetens uppgift att följa 
upp och bedöma om livsmedelsföretagarnas system för egenkontroll samt kunskapsnivå säkerställer att 
kraven i lagstiftningen uppfylls. En annan grundläggande princip är att den offentliga kontrollen ska 
vara riskbaserad, dvs. att kontrollerna ska inriktas på de verksamheter som är förknippade med de 
största riskerna ur hygienisk synvinkel. I Sverige har EU-lagstiftningen kompletterats med 
bestämmelser om att kontrollmyndigheterna även har ansvar för allmän rådgivning och information. 

Genomförande av livsmedelskontroll 

Kontrollverksamheten bygger på att en årlig kontrolltid fastställs för varje livsmedelsverksamhet 
beroende på omfattning och risk. Kontrollerna genomförs i form av såväl revisioner som inspektioner 
och provtagningar. Revision innebär en fullständig genomgång av verksamheten enligt 
Livsmedelsverkets handböcker, medan en inspektion endast omfattar vissa moment. För 2017 är 
inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med de fastställda kontrolltiderna som 
utgångspunkt. För de verksamheter som har ett lågt antal kontrolltimmar sker inte inspektioner varje år. 

Redlighet och märkning av livsmedel kommer att vara fokusområden i kontrollen under 2017. 
Redlighet innebär att märkning, reklam och presentation inte får vilseleda konsumenten. Märkningen av 
livsmedel exempelvis näringsinnehåll, sammansättning, vikt, volym, ursprung och produktionssätt ska 
vara enkel och korrekt så att konsumenten inte blir lurad. Även förekomsten av allergener måste finnas 
med. Alla verksamheter som omfattas av verksamhetsplanen för 2017 kommer att kontrolleras utifrån 
utvalda kontrollområden som anpassas utifrån verksamhetens art. Ett antal befintliga verksamheter 
kommer att revideras inom ordinarie kontroll under 2017. 

I enlighet med flerårig planering kommer utöver redlighet och märkning fokus ligga på: infrastruktur, 
lokaler och utrustning, säker hantering, lagring och transport, rengöring och desinfektion, vattenkvalitet 
samt temperatur. Övriga kontrollområdena kan vara aktuella vid händelsestyrda projekt. 
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Vidare är ambitionen att fortsätta utveckla formerna för information och rådgivning. Det är ett faktum 
att många verksamhetsutövare har bristande kunskaper om livsmedelshantering och vilka krav som 
gäller, vilket gör att många ärenden kräver väldigt mycket tid från förvaltningens personal. Det är inte 
ovanligt med tidskrävande information i ärenden som senare inte resulterar i att någon verksamhet 
etableras. 

Arbetet med livsmedelskontroll bidrar i arbetet med nämndens mål att verka för en hållbar 
konsumtion. Ett inslag i detta är den ovan nämnda inriktningen på redlighet och märkning. En viktig 
del i arbetet är samverkan med andra aktörer. Livsmedelshandläggarna har en stödjande, rådgivande 
och kontrollerande funktion och utgångspunkten är att förenkla för verksamhetsutövaren eller 
medborgaren. 

Tillståndsenheten - tillstånd och tillsyn alkohol och tobak 

Tillståndsenheten utreder ansökningar om serveringstillstånd samt om åtgärder ska vidtas mot 
serveringstillstånd i Borås Stad samt Marks och Bollebygds kommuner. Tillståndsenheten ansvarar 
också för tillsynen över restauranger med serveringstillstånd i Borås Stad och Bollebygds kommun (i 
Marks kommun endast samordnad tillsyn). Arbetet som utförs för andra kommuner är reglerat i avtal 
mellan kommunerna. 

Enheten ansvarar även för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel i Borås Stad 
och Bollebygds kommun samt att vara remissinstans till Lotteriinspektionen. 

Två gånger per år anordnas utbildningar i alkohollagen för personal och tillståndshavare på restauranger 
med serveringstillstånd. 

Serveringstillstånd  

Att servera alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Utifrån att alkohollagen är en social 
skyddslag ska unga skyddas från en tidig alkoholdebut och de positiva värden som restaurangerna 
erbjuder tillvaratas. Alla tjänar på en trivsam restaurangmiljö utan överservering, vilket är en 
förutsättning för en långsiktigt hållbar restaurangnäring. För att nå dit krävs en effektiv tillsyn samt 
dialog med tillståndshavare och andra tillsynsmyndigheter. 

Tillståndshandläggarnas ansvarsområde är att handlägga ansökningar om serveringstillstånd, ändringar i 
serveringstillstånd, anordna och delta i samordnad tillsyn tillsammans med andra myndigheter, 
återkoppla efter tillsynsbesök, utreda om åtgärder ska vidtas mot serveringstillstånd samt att svara på 
remisser från Lotteriinspektionen. 

Den löpande yttre tillsynen av serveringsställen med serveringstillstånd sköts i huvudsak av 
restauranginspektörer. 

Folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 

En av strategierna i det drogpolitiska programmet är att minska tillgången till tobak för ungdomar 
under 18 år samt att ha en effektiv och samordnad tillsyn enligt tobakslagen. När man arbetar effektivt 
med att minska tillgången på tobak, såväl legal som illegal, ger det också andra effekter. En effektiv 
tillsyn mot tobak bidrar även till att motverka att den organiserade brottsligheten får fäste. 

Tillsynshandläggarnas ansvarsområde är tillsyn av försäljningen av folköl, tobak och receptfria 
läkemedel. Tillsynshandläggarna gör kontroller i butiker gällande försäljning av de olika produkterna. I 
kontrollen ingår tillsyn av rutiner, egenkontrollprogram, förvaring, exponering, marknadsföring, 
märkning av tobaksprodukter, att lagstiftningen gällande de olika produkterna efterlevs samt att 
försäljningsstället inte saluför oriktigt märkt tobak. Enheten utreder också om åtgärder mot ett 
försäljningsställe ska vidtas då det bryter mot lagen. 

Ekonomi 

Intäkter 

Avdelningen för livsmedelskontroll och dess intäkter är uppräknade enligt SKL:s index och den nya 
taxan för 2017, samt att de förväntade intäkterna för tillståndsenheten är medräknade. Nämnden 
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prognostiserar därmed en ökning för avdelningen med 860 tkr jämfört med 2016. 

Den nya verksamheten, Tillståndsenheten, placeras inom avdelningen för Livsmedelskontroll. I 
samband med flytten upptäcktes att uppföljning kring de olika verksamheterna inom Tillståndsenheten 
saknas och därmed finns inte korrekt underlag för en taxerevidering. Intäkterna är uppräknade från 
budget 2016 med 120 tkr och taxorna avses ses över under 2017, efter minst ett tertials fördjupad 
uppföljning. 

Kostnader 

Kostnaderna för avdelningen för livsmedelskontroll är omfördelade efter faktiska kostnader och 
uppräknade från budget 2016. Tidigare gemensamma kostnader har fördelats till respektive avdelning 
från verksamhetsstöd för att på ett tydligare sätt redovisa verksamhetens kostnader. Den nya 
budgetram livsmedelskontroll får inför 2017 innebär därmed att ingen expansion av verksamheten, utan 
förtydligar verksamhetens totala kostnader. 

Kostnaderna för tillståndsenheten är uppräknade från budget 2016. Verksamheten finansieras till 
största delen av ansökningsavgifter och ersättningar från de kommuner som Borås Stad har etablerade 
avtal med. Avgifterna för ansökningar, tillsyn och service bör revideras fortlöpande för att följa 
fastslagen budget. 

Konsekvensanalys 

Livsmedelskontroll: 

Det finns ett flertal verksamheter som inte har fått sina fastställda kontrolltimmar under 2016. En del 
av verksamheterna i högsta riskklass har bara fått en eller två av t.ex. tre fastställda kontroller. Andra 
verksamheter har fått enklare kontroller som inte motsvarar den kontroll som fastställdes i 
kontrollplanen för 2016. Ett flertal revisioner och inspektioner har flyttats från 2016 till 2017. Detta är 
en direkt konsekvens av personalbrist på avdelningen för Livsmedelskontroll. Avdelningen för 
Livsmedelskontroll har inte uppfyllt målet med kontrollplanen för 2016. 

Nämnden förutser att det blir svårt att uppnå målen med kontrollen samt att ge stöd och rådgivning till 
både företagen och allmänheten även under 2017. 

Tillståndsenheten: 

Under 2016 har Tillståndsenheten med tobaktillsyn inte uppfyllt målet i enlighet med tillsynsplan för 
2016. Detta har bland annat påpekats efter revisionen från Länsstyrelsen från 6 december 2016. På 
grund av personalbrist har inga tillsynsbesök utförts av alkoholhandläggarna hos verksamheter under 
2016. Enlig Länsstyrelsen finns det inga skriftliga rutiner för handläggning och tillsyn inom något av 
områdena som beskrivs i tillsynsplanen för 2016. 

Det drogpolitiska programmet i Borås Stad som gällde mellan 2013-2016 uppfylldes inte. 

Under 2017 ser det oförändrat ut när det gäller personalresurserna på enheten. 
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4.4.4 Miljötillsyn 

Miljö- och konsumentnämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som tillförsäkrar nuvarande och kommande 
generationer en hälsosam och god miljö. Tillsynsansvaret innebär att arbeta för att miljöbalkens syften 
uppfylls och omfattar miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall, 
hälsoskydd, vattenskyddsområden, strålskydd, smittskydd, strandskydd, klagomål och tobakstillsyn i 
offentliga miljöer. 

Nämnden har tillsynsansvar för nästan alla miljöfarliga verksamheter i staden. Länsstyrelsen ansvarar 
för några objekt inom textilindustrin. I Borås finns drygt 180 tillstånds- eller anmälningspliktiga 
verksamheter samt omkring 2 000 verksamheter kan medföra risker för människors hälsa eller miljön. 
Därutöver tillkommer prövning och tillsyn av små enskilda avlopp samt handläggning av anmälningar 
om bl.a. värmepumpar och cisterner. 

Inom hälsoskyddsområdet omfattar tillsynsansvaret inomhusmiljön i både bostäder och offentliga 
lokaler. Det handlar om att t.ex. skolor, förskolor, lokaler för vård och omsorg, tillfälliga boenden och 
samlingslokaler ska vara fria från hälsorisker i form av fukt, mögel, dålig ventilation, bullerstörningar 
m.m. En annan viktig uppgift är att förebygga hälsorisker med förhöjda radonhalter i byggnader. Till 
hälsoskyddet hör också tillsyn av verksamheter med hygienisk behandling samt bassäng- och strandbad. 

Nämndens uppgift inom smittskyddsområdet är att bistå smittskyddsläkaren med att spåra smittkällor 
och förhindra ytterligare smittspridning, exempelvis förekomst av legionella i tappvarmvatten. 

Nämnden kommer i enlighet med Länsstyrelsens och Smittskydd Västra Götalands rekommendationer 
också under året att genomföra tillsyn vid olika slag av ankomstboenden och asylboenden i Borås, men 
i mycket mindre omfattning. 

Nämnden har även tillsyn enligt strålskyddslagen på solarier och enligt tobakslagen på platser där det 
inte sker en försäljning utan vid exempelvis högstadieskolor och på serveringsställen. 

Utveckling av tillsynsarbetet 

Avdelningen för miljötillsyn har behov av att genomföra inspektioner och andra personliga möten i 
större utsträckning men som avdelningen inte hinner med. En förklaring är att en betydande andel av 
de begränsade resurserna går åt till dokumentation och andra aktiviteter av mer administrativ natur. 
Detta går inte att undvika helt eftersom det finns lagkrav, som tvingar oss att hålla ordning på inkomna 
och upprättade handlingar, men det administrativa arbetet har potential att kunna förenklas. Ett 
exempel är dokumentationen av genomförda inspektioner, där ett omfattande arbete ofta utförs både 
före och efter inspektionen. Endast en mindre andel av tiden är personliga möten som egentligen 
skapar ett större mervärde för boråsaren. 

Genom att begränsa omfattningen av kontrollmomenten vid inspektionstillfällen och genom att 
förenkla dokumentationen av inspektionen kan tid frigöras för att möta medborgare och 
företagsrepresentanter i väsentligt större utsträckning. Ett arbete är påbörjat, i mindre skala, med en 
metod av förenklade inspektioner och inspektionskort, som också tillämpas av både Uddevalla 
kommun och Miljösamverkan Östra Skaraborg. Metoden är under utveckling för att användas inom 
flera tillsynsbranscher. Under året kommer denna  metod att även användas på årsbetalande 
verksamheter. 

Planering och uppföljning 

Planering innebär en prioritering av den tillsyn som ska bedrivas. Avdelningen för miljötillsyn kan inte 
arbeta med allt varje år utan inriktar tillsynen på branscher, ämnesområden, teman eller geografiska 
områden, som kan variera mellan olika år. 

Verksamheter som betalar fast årsavgift kan förvänta sig någon form av tillsynsinsats varje år. Tillsynen 
kan fördelas över flera år och variera i omfattning och inriktning från år till år. Tillsyn över objekt som 
betalar en fast årlig avgift innebär utöver inspektion även granskning av miljö- och årsrapporter eller 
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anmälningar. Granskningen kan med fördel ske enligt skattemyndighetsprincipen där 
temafokusområden väljs ut. 

Nytt tema för 2017 kommer vara Utsläpp till vatten. Att områdena för tillsyn varieras innebär en mer 
heltäckande tillsyn över tid, som rätt planerad blir mer effektiv och stimulerande samtidigt som det ger 
kompetenshöjning. Denna s.k. tematillsyn innebär att de verksamheter som främst prioriteras är de som 
betalar fast årsavgift. Årsbetalande verksamheter är de verksamheter med högst risk för miljö eller 
människors hälsa. Utöver tematillsyn hanterar avdelningen sedvanliga ansökningar, remisser och annat 
som vanligt. 

Det finns omkring 2000 verksamheter i kommunen som definitionsmässigt är miljöfarliga verksamheter 
eller som innebär någon form av hälsorisk. Dessa behöver enligt lag i de flesta fall inte anmälas eller 
prövas av någon myndighet och förvaltningen har därför inte kännedom om alla verksamheter av 
denna typ. Det bedrivs inte årlig tillsyn på alla dessa verksamheter. Tillsynsintervallet kan variera från 
några års mellanrum och uppåt. Vid tillsyn tas timavgift ut. Miljö- och konsumentnämnden har ett 
tillsynsansvar men sätter själv en ambitionsnivå utifrån tillgängliga resurser, bedömning av risker och 
sammanvägning av var tillsynen gör större nytta. 

För att kunna planera kommande år behöver uppföljning ske som visar om tidsramarna och 
planeringen uppfylls. För att kunna göra bra uppföljningar behövs utbildning. Dessutom behövs 
administrativt stöd som registrerar uppgifter i ärendehanteringssystemet ECOS, för att använda vid 
uppföljningen. 

En väsentlig del av avdelningen för miljötillsyns uppföljning är att, i större utsträckning än idag, 
analysera vad vi har åstadkommit genom vårt tillsynsarbete. Hur har vi bidragit till en hållbar 
utveckling? Har vi förenklat för verksamhetsutövare och medborgare att göra rätt? Frågorna är stora 
och komplexa, därmed måste analysen konkretiseras och brytas ner så det går att mäta effekten av 
tillsynsprojekt och andra aktiviteter. Ett första steg är att göra en självskattning och utvärdering vid 
avslut och redovisning av tillsynsprojekt. En enklare självskattning har avdelningen redan planerat i 
samband med tematillsynen 2017. För en mer grundläggande analys av hur tillsynen fallit ut kan 
utvärderingen kompletteras med enkäter, fokusgrupper eller djupintervjuer. En del av 
uppföljningsarbetet skulle kunna utföras som examensarbeten av studenter på universitet och 
högskolor. 

Ekonomi 

Intäkter 

Intäkterna för avdelningen för miljötillsyn är uppräknade enligt SKL:s index samt efter den antagna 
taxan för 2017. Den höga personalomsättningen som funnits hos förvaltningen drabbar särskilt 
avdelningen för miljötillsyn där över 50 % av personalstyrkan arbetat mindre än ett år vid start av 2017, 
samtidigt som rekryteringar inte lyckas följa tidsplan. Avdelningen kan därför ha svårt att uppnå 
budgeterat belopp under 2017. 

Kostnader 

Kostnaderna för avdelningen för miljötillsyn är korrigerade efter faktiska kostnader och därefter 
uppräknade. Tidigare gemensamma kostnader har fördelats till respektive avdelning från 
Verksamhetsstöd för att på ett tydligare sätt redovisa verksamhetens kostnader. Den nya budgetram 
verksamheten får inför 2017 innebär därmed att ingen expansion sker utan förtydligar verksamhetens 
kostnader. 

Inför 2017 är personalbudgeten fullt finansierad och är den största bidragande effekten till den utökade 
budgetram avdelningen har under budget 2017. Tidigare underlag, där budgetering skett efter 
beräknad/förväntad frånvaro hos personalen, kommer fortsättningsvis inte att tillämpas. All eventuell 
frånvaro, och den ekonomiska avvikelse som detta medför, kommer istället omdirigeras till externa 
konsulter och upprättande av vikariat för att hålla en god verksamhet. 
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Konsekvensanalys 

Under 2017 kommer miljötillsynsavdelningens möjlighet att genomföra den tillsyn Miljö- och 
konsumentnämnden ansvarar för att påverkas mycket negativt både på grund av brist på personal totalt 
sett och brist på erfaren personal. Av avdelningens tretton miljöinspektörer har två över 10 års 
erfarenhet i yrket, två har 5-10 år ¸sju har 1-3 år varav tre är föräldralediga och två har mindre än 1 års 
erfarenhet. Avdelningen har en utredningsassistent med cirka 10 års erfarenhet. Ett av 
föräldravikariaten tillsätts 6 februari 2017 medan motsvarande 2,5 vikariatstjänster inte har kunnat 
tillsättas samt att efter pensionering hålls en utredningsassistenttjänst vakant tills vidare av budgetskäl. 

Det har varit mycket svårt att rekrytera lämpliga medarbetare, trots två rekryteringsomgångar under 
2016. De sökande är unga nyutexaminerade och ytterst få har den utbildning som fordras för yrket som 
inspektör. I princip ingen av de sökande har miljörelaterad erfarenhet utöver ett par veckor och ren 
inspektörserfarenhet är mycket sällsynt. De kandidater som erbjudits vikarietjänster har tackat nej då de 
erbjudits arbete med högre lön eller närmare sina boendeorter. Detta har sammantaget resulterat i att 
vikariat för tre föräldralediga och en deltidssjukskrivning inte kunnat tillsättas. 

Avdelningen kommer under året att prioritera tillsyn på de årsbetalande verksamheter som bedöms ha 
störst risk för miljön och hälsan. Temat för tillsynen är utsläpp till vatten. Tillsynen kommer att 
genomföras i team om två inspektörer vilka, så långt det är möjligt, ska utgöras av en erfaren inspektör 
och en ny inspektör med kompetensöverföring i fokus. Avdelningen har satt som mål att synas mer och 
att alla årsbetalande kommer få minst ett tillsynsbesök. En del verksamheter kommer få krav på 
förbättringar där akuta brister föreläggs under året och smärre avvikelser kommer hanteras i 
uppföljningen. Utöver tematillsynen kommer BEMAB:s överföringsledning att fortsatt ligga i relativt 
hög prioritet, likväl som inkommande ansökningar, remisser och annat som avdelningen måste hantera. 
Det finns mycket stor risk för längre handläggningstider, men i takt med att vikariaten tillsätts och 
medarbetarnas erfarenhet, kunskaper och skicklighet ökar kommer den risken att minska. 

Tillsyn på inkommande klagomål från kunder kommer att bortprioriteras 2017, vilket försämrar 
medborgarnas möjligheter att få gehör.  

Exempel på områden som får lägre prioritet 2017 är tillsyn på tatueringsverksamheter, 
varuförordningen och överlåtelse av kemikalier, exploateringsverksamhet, strandskydd, lantbruk etc. 
Exempel på konsekvenser, förutom risken för kritik från statliga tillsynmyndigheter och EU, är att 
risken för blodsmitta ökar utan tillsyn på tatueringsverksamheter, exploateringsverksamheter riskerar 
sprida föroreningar i jungfrulig mark, varor med miljö- och/eller hälsofarligt innehåll kommer i kontakt 
med boråsarna i deras vardag mm. Sannolikt påverkar stadens NKI-resultat negativt. 

Miljö- och konsumentnämnden har i sitt nya reglemente fått ansvar för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer. Förvaltningen har ingen erfarenhet av området och heller inte tillräckliga 
resurser för att prioritera uppstart av sådan tillsyn med nuvarande personalsituation. 

Ytterligare ett exempel på ett område som inte kan prioriteras på grund av personalbrist är tillsyn av 
rökfria miljöer enligt tobakslagen. Detta trots Miljö- och konsumentnämnden vid revison av 
Länsstyrelsen hösten 2016 fick påpekanden om att Borås redan 2016 saknade verksamhetsplan, 
tillsynsplan och riktlinjer för tillsyn av rökfria miljöer samt att tillsyn bara genomfördes i samband med 
tillsyn av undervisningslokaler enligt miljöbalken. En konsekvens är att det drogpolitiska programmet i 
Borås Stad som gällde mellan 2013-2016 inte uppfylldes och att barn- och unga riskerar att utsättas för 
rökiga miljöer. Länsstyrelsen påpekade också att bestämmelserna om rökfria miljöer ska utökas kraftigt 
i förslaget till ny Tobakslag som förväntas börja gälla 1 januari 2018. 
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4.4.5 Miljöstrategiska 

Avdelningens uppdrag  

Från och med 2017 har enheterna på avdelningen för Miljökommunikation tagits bort och 
avdelningsnamnet ändrats till Miljöstrategiska avdelningen. 

Miljöstrategiska avdelningen bemannade Orangeriet under 2015 och 2016. Orangeriet särredovisas från 
och med 2017 som en egen enhet i ekonomiska sammanhang, medan nämndens verksamhet i 
Orangeriet hanteras på miljöstrategiska avdelningen. 

I nämndens uppdrag ingår att svara för miljöövervakningen i Borås Stad, det vill säga att ha kunskap 
om miljösituationen i kommunen samt att samordna det miljöstrategiska arbetet och kommunicera 
kunskap om miljö- och livsstilsfrågor. Nämndens arbete riktas mot kommuninnevånarna och företagen 
och internt i den kommunala organisationen för att Borås Stad ska närma sig visionen och bli en 
ledande miljökommun 2025. 

Under 2017 kommer frågor om klimat, klimatanpassning, konsumtion, biologisk mångfald och buller 
att vara aktuella. 

Miljöstrategiskt arbete 

Miljö- och konsumentnämnden har en viktig roll som samordnare, pådrivare och inspiratör för att 
utveckla miljöarbetet, och om Borås ska ta ytterligare steg mot att tydligt bli en av de ledande 
miljökommunerna i Sverige krävs att intentionerna i vision och miljömål verkligen genomsyrar hela 
organisationen. Det handlar om det interna miljöarbetet i kommunen - att Borås Stads verksamheter är 
förebilder i miljöarbetet. För ytterligare steg behöver miljökompetensen förstärkas inom 
upphandlingsområdet och mer resurser krävs inom miljöövervakning. Dessutom behöver staden tillse 
att vattenfrågorna bevakas mer strategiskt. 

Arbete pågår på de flesta håll i organisationen med bl.a. miljöutbildning av all personal, införande av 
miljöledningssystem, miljökrav vid upphandlingar samt åtgärder för att minska matsvinnet och 
klimatanpassa menyer. Inom detta område visar den senaste uppföljningen av Borås Stads miljömål 
2013-2016 att vi tagit många kliv framåt. 

Avdelningen kommer att arbeta vidare med att förbättra och utveckla miljömålsarbetet genom 
nätverkande och stöttning till förvaltningarnas miljökoordinatorer, miljöutbildningar och samarbete 
med avdelningen för Kvalitet och utveckling på Stadskansliet. Energi- och klimatarbetet fortsätter att 
vara centralt och vi kommer att samarbeta med finanschefen om gröna finanser. Vi fortsätter att arbeta 
med kemikaler inriktat mot förskola och skola men också som en del av våra miljöutbildningar. 

Naturvård 

Götalandsbanan, förtätning av staden och expansion av industriområden innebär att kravet på kunskap 
om skyddsvärda områden och arter är viktigare än någonsin. Avdelningen fortsätter därför att kartlägga 
och bevaka naturintressen i hela kommunen. Vi ser nyttan med en grönområdesplan och behov av ett 
sätt att beräkna kostnader för naturvärden som riskerar att försvinna vid exploatering. Kunskapen om 
ekosystemtjänster och ekologisk kompensation måste öka i stort i staden. 

Miljöövervakning 

Under 2017 behöver nämnden förstärka kompetensen ytterligare inom den miljöövervakning som 
berör luft, buller och vatten och koppla samman den kunskapen med den fysiska planeringen. Vi måste 
utveckla analysen av resultaten från miljöövervakningen och i samarbete med andra berörda 
förvaltningar påverka hur vi bygger staden. Vi kommer att fortsätta att arbeta med fysisk planering, 
med implementering av de reviderade miljömålen och med att inventera och bevaka naturintressen i 
kommunen. Stor påverkan på avdelningens arbete har även Götalandsbanan, den förtätning som sker 
av staden och Borås Stads resa mot en ledande miljökommun. Avdelningen kommer att ta en aktiv del i 
de processer som pågår bland annat inom samhällsbyggnadssektorn och är en av de avdelningar som 
kommer att arbeta i Projektstudion. 
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Hållbar konsumtion 

Konsumtion är en av de största frågorna inom miljöområdet idag och utmaningen ligger i att öka 
medvetenheten om hur den egna konsumtionen påverkar miljön och klimatet. 

Boråsarnas konsumtion påverkar globalt och boråsarna konsumerar internationellt. Genom att aktivt 
stötta boråsarna till hållbara val kan nämndens arbete göra nytta på det globala planet. De frågor som 
kommer till konsumentrådgivningen blir allt mer komplexa och rör ofta avtal med internationella 
företag. För att kunna möta kommande konsumenter måste vi arbeta förebyggande i skolor och med 
andra målgrupper än de som aktivt söker upp oss. 

Konsumentrådgivningen kommer att fortsätta utveckla sina arbetsformer med mer förebyggande arbete 
samtidigt som vi erbjuder rådgivning på plats i stadshuset och via telefon. Konsumentrådgivningen 
kommer aktivt att arbeta för att bli mer känd och även för att nå ut till de konsumenter som inte själva 
söker upp oss. 

Arbetet med Fairtrade City och CSR (Corporate Social Responsibility, på svenska "ansvarsfullt 
företagande") kommer att fortsätta utvecklas med hållbar konsumtion i fokus i samarbete med övriga 
förvaltningar och organisationer. För att lyckas med att utveckla Fairtrade city arbetet krävs en aktiv 
styrgrupp och en budget för arbetet. Positivt är att Kommunfullmäktige har förtydligat uppdraget till 
miljöförvaltningen. 

Energi- och klimatrådgivning är en opartisk och kostnadsfri service till alla boråsare. Energi- och 
klimatrådgivningen ger råd och tips kring hur vi kan minska vår energianvändning, sänka 
energikostnader, öka andelen förnybar energi och minska vår påverkan på miljö och klimat. 

Privatpersoner, små- och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt 
föreningar och organisationer är alla välkomna att få stöd och råd. 

Ekonomi 

Intäkter 

Intäkterna för avdelningen för miljökommunikation följer beviljade bidrag från externa aktörer (EU, 
stat med mera) och är justerade efter 2017 års nivå. Detta i samband med en intern omorganisation, där 
konsumentrådgivare samt energirådgivare tillkommer från tidigare Orangeriet, leder till att avdelningens 
budgeterade intäkter ökar med 1 275 tkr i budget 2017. 

Kostnader 

Utöver fördelning av faktiska kostnader till respektive avdelning har samtliga kostnader och intäkter 
reviderats och därefter uppräknats. Nettokostnaden för avdelningen för miljökommunikation uppgår 
till 5 824 tkr under 2017 - en ökning med 2 434 tkr. 

Den interna omorganisation och omfördelning som genomförs i samband med budget 2017 omfattar 
tre verksamheter under före detta avdelningen för miljökommunikation; miljöutredning, konsument- 
och energirådgivning. 

Kostnaderna för avdelningen för Miljöstrategiska (fd Miljökommunikation) är korrigerade efter faktiska 
kostnader och därefter uppräknade. Tidigare gemensamma kostnader har fördelats till respektive 
avdelning från Verksamhetsstöd för att på ett tydligare sätt redovisa verksamhetens kostnader. Den nya 
budgetram verksamheten får inför 2017 innebär därmed inte merkostnader utan förtydligar 
verksamhetens kostnader. 

Konsekvensanalys 

För att kunna fullgöra uppdraget som miljöstrategisk avdelning i staden - det vill säga att kunna stå för 
delar av stadens omvärldsbevakning inom hållbarhetsområdet, effektivt kunna bistå med kompetens 
inom miljötillståndet i kommunen samt att driva hållbarhetsfrågorna som stöttar vision 2025 krävs 
långsiktiga resurser. 

Inför 2017 är personalbudgeten fullt finansierad med undantag för ersättning av en pensionering enligt 
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nedan. Full finansiering av anställda medarbetare 1 januari 2017 är den största bidragande effekten till 
den utökade budgetram avdelningen har i budget 2017. Tidigare år har budgetering skett efter 
beräknad/förväntad frånvaro hos personalen. Detta kommer fortsättningsvis inte tillämpas.  All 
eventuell frånvaro, och den ekonomiska avvikelse som detta medföljer, kommer istället omdirigeras till 
externa konsulter och upprättande av vikariat för att hålla en god verksamhet. 

Inför 2017 kommer avdelningen att börja ta betalt för sin del av planarbetet och får därför en större 
intäkt. En tjänst kommer som nämnts ovan, att vakanshållas under 2017 efter en miljöutredare som gått 
i pension 2016. Konsekvensen av detta blir både lägre kompetens inom miljöövervakningen och 
planområdet och dessutom en resurs- och kompetensförlust hos verksamhetsstöd eftersom samma 
medarbetare även arbetade med verksamhetsstödssystem, hemsida, viss nämndadministration och 
liknande. 

När avdelningen inte har möjlighet att återbesätta tjänster eller kompetensutveckla befintlig personal i 
tillräcklig omfattning blir både boråsaren och Borås Stad lidande. 

• Handläggningstider inom alla steg i planprocessen blir längre och det finns en stor risk att 
kostnader och hinder uppstår senare i exploateringsskedet, något som försvagar stadens 
varumärke och NKI-resultat. 

• Sämre tillgänglighet för konsumentrådgivningen påverkar boråsarens privatekonomi direkt 
eftersom att det är de svaga grupperna i samhället som har störst behov av en personlig 
kontakt. 

• Miljövervakningen (luft, buller, vatten, natur) sker med låg frekvens och med begränsad 
möjlighet till analys. Det leder till att Boråsaren får sämre luft, mer buller och längre 
naturvärden, något som påverkar boråsarnas hälsa både idag och i framtiden samtidigt som 
stadens attraktionskraft påverkas negativt på sikt. 

• Begränsade möjligheter att stötta miljöarbetet på andra förvaltningar vilket innebär att 
kostnader på grund av minskad effektivitet flyttas från Miljöförvaltningen till andra 
fackförvaltningar/nämnder. 

• Ingen möjlighet att delta i nationella nätverk inom det miljöstrategiska området eftersom 
handläggning lokalt måste proriteras. Detta skulle innebära en direkt försämring av Borås Stads 
rykte som miljökommun, sämre möjlighet att sprida vårt arbete nationellt och framför allt en 
långsammare resa mot att bli en av Sveriges ledande miljökommuner. 

Verksamheten för energirådgivning och konsumentrådgivning är flyttade från Orangeriet. Detta har 
gjorts både för att isolera Orangeriets faktiska kostnader samtidigt som man effektiviserar 
organisationen. Tillhörande personal- och andra kostnader har således fördelats till avdelningen för 
miljökommunikation. 

4.4.5.1 Orangeri/Rådrum 

Ekonomi 

Intäkter 

Orangeriets tidigare intäkter har fördelats till respektive verksamhet efter planerad omorganisation 
under 2017. Tidigare intäkter avseende förväntad hyra från extern part var felbudgeterad och har inför 
budget 2017 korrigerats. 

Kostnader 

Kostnaderna för verksamheten i Orangeriet är korrigerade efter faktiska kostnader och därefter 
uppräknade. Tidigare gemensamma kostnader har fördelats till respektive avdelning från 
verksamhetsstöd för att på ett tydligare sätt redovisa verksamhetens kostnader. Den nya budgetram 
verksamheten får inför 2017 innebär därmed inte att en expansion utan förtydligar verksamhetens 
kostnader. 
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Utöver fördelning av faktiska kostnader till respektive avdelning har samtliga kostnader och intäkter 
reviderats och därefter uppräknats. Nettokostnaden för Orangeriet uppgår till 4 520 tkr under 2017. 

Verksamheten i Orangeriet under 2017 är ännu inte fastställt och innebär att eventuella avvikelser i 
budget kan uppkomma. 

Verksamheten för Energirådgivning och konsumentrådgivning är förflyttade från Orangeriets 
verksamheter. Detta har gjorts både för att isolera Orangeriets faktiska kostnader samtidigt som man 
effektiviserar organisationen. Tillhörande personal- och andra kostnader har således fördelats till 
avdelningen för miljökommunikation. 

4.4.6 Budget- och skuldrådgivning 

Avdelningen för ekonomisk rådgivning byter från och med 1 januari 2017 namn till Avdelningen för 
budget- och skuldrådgivning utifrån Konsumentverkets Rekommendationer för den kommunala budget- och 
skuldrådgivningen. 

Verksamhetsanalys 

I samhället i dag ligger stort fokus på skuldsättning och konsumentfrågor. Man pratar om 
överskuldsättning och vad som kan göras i förebyggande syfte för att undvika att människor hamnar i 
en ohållbar ekonomiskt situation. Skuldsättningen hos enskilda och företagare har ökat i flera år och 
fortsätter att öka, framförallt de ärenden som bedöms som akuta. Problem med skuldsättning medför 
omfattande svårigheter både för enskilda och för samhället. Skuldsättning kan leda till eller förvärra 
psykisk och fysisk ohälsa och drabbar även anhöriga, inte minst barn. Skuldsanering idag är ofta 
komplicerad. 

Den 1 november 2016 ändrades lagen om skuldsanering och en ny lag om skuldsanering för företagare 
infördes, så kallad F-skuldsanering. Regeringens syfte är att förenkla skuldsaneringsförfarandet och att 
genom f-skuldsanering ge även företagare möjlighet till en omstart i livet med förhoppningen att de då 
ska orka starta och driva företag igen, för att kunna generera fler jobb. F-skuldsanering riktar sig till 
företagare som har minst 70 % av sina skulder från en tidigare näringsverksamhet. Tidigare kunde inte 
företagare som driver aktiebolag söka skuldsanering utan det var endast förbehållet privatpersoner och 
företagare som driver enskild firma. 

Omfattningen och kvaliteten på kommunernas budget- och skuldrådgivning varierar över landet och 
verksamheten är ofta relativt okänd. Regeringen har därför gett Konsumentverket i uppdrag att i 
samråd med andra berörda aktörer ta fram rekommendationer till kommunerna och därefter följa upp 
hur de används. Arbetet med rekommendationerna ska vara klart före årsskiftet och kan komma att 
påverka kommunernas arbete under 2017. 

Miljö- och konsumentnämndens budget- och skuldrådgivning 

Det övergripande målet för nämndens verksamhet är att ge invånarna möjlighet att göra aktiva val och 
få kontroll över sin ekonomiska situation. Avdelningen ger boråsarna vägledning i ekonomiska frågor, 
med utgångspunkt i kommunens skyldighet att lämna råd och anvisningar till skuldsatta. 

För att undvika överskuldsättning ska rådgivarna arbeta mer med förebyggande insatser. Nämnden vill 
öka fokus på barnperspektivet och arbeta aktivt för att kunskapen i samhället ökar om barns utsatthet i 
ekonomiskt svaga familjer. 

Samarbete och samverkan sker därför och ska öka med bl.a. personliga ombuden i Borås, 
vräkningsförebyggande gruppen och diakonin. Det förebyggande arbetet innebär även att gymnasie- 
och folkhögskolor, studieförbund m.fl. erbjuds information om hushållsekonomi med tyngdpunkt på 
budget, dvs. vikten av kontroll på inkomster och utgifter för att inte hamna på obestånd. 

Rådgivningsarbetet är komplext. Omvärldsbevakning och lagtolkningar och regler samt 
myndighetsutövning hanterar avdelningen dagligen. Med ny lagstiftning ökar efterfrågan på våra 
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tjänster och vår kunskap ytterligare. Skuldsatta får snabbare service med högre kvalitet när handläggarna 
får möjlighet att specialisera sig. Avdelningen har idag åtta medarbetare med olika specialistområden, 
som tillsammans säkerställer en stor kunskapsbredd. Handläggare i små kommuner har inte den 
möjligheten. 

Avdelningen ger idag budget- och skuldrådgivning till invånare i Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga 
genom uppdragsverksamhet. För att ytterligare utveckla budget- och skuldrådgivningen i regionen 
skulle samarbetet i framtiden även kunna inkludera till exempel Mark, Alingsås, Vårgårda och 
Herrljunga. 

Ekonomi 

Intäkter 

Intäkterna för verksamheten grundar sig på etablerade överenskommelser och avtal med 
grannkommuner. Verksamhetens intäkter beräknas till 1 336 tkr under 2017, en ökning med ca 766 tkr 
jämfört med budget 2016, och beror på att självkostnadsprincip gentemot grannkommuner skall 
tillämpas i högre utsträckning. 

Kostnader 

Kostnaderna för verksamheten ekonomisk rådgivning är korrigerade efter faktiska kostnader och 
därefter uppräknade. Tidigare gemensamma kostnader har fördelats till respektive avdelning från 
Verksamhetsstöd för att på ett tydligare sätt redovisa verksamhetens kostnader. Den nya budgetram 
verksamheten får inför 2017 innebär därmed inte merkostnader utan förtydligar verksamhetens 
kostnader. 

Inför 2017 är personalbudgeten fullt finansierad och är den största bidragande effekten till den utökade 
budgetram avdelningen innehar under 2017. Tidigare underlag, där budgetering skett efter 
beräknad/förväntad frånvaro hos personalen, kommer fortsättningsvis inte tillämpas. All eventuell 
frånvaro, och den ekonomiska avvikelse som detta medföljer, kommer istället omdirigeras till externa 
konsulter och/eller upprättande av vikariat för att hålla en god verksamhet. 

Konsekvensanalys 

Intäktssiffrorna i budget 2017:2 är uppräknade med verklig kostnad för nedlagd tid vad gäller 
rådgivning till grannkommunerna, och avsikten var att förhandla om avtalen inför 2017 med korrekt 
debitering. På grund av oförutsedda arbetsuppgifter i kombination med avsaknad av chef för 
avdelningen har omförhandlingen av avtalen försenats. 

Ändringarna i lagstiftningen syftar till att fler skuldsatta ska kunna söka och få skuldsanering samt till att 
korta väntetiderna. Förvaltningen kan redan nu konstatera svårigheter med att infria målsättningen att 
korta väntetiderna. Det finns flera skäl: 

• ärendenas komplexitet har ökat succesivt och det tar ofta mer tid numera att utreda den totala 
ekonomiska situationen 

• den mentala ohälsan har ökat hos många klienter vilket medför till långsammare handläggning 
• väntetider i de nödvändiga kontakterna med andra myndigheter 
• med mer förebyggande arbete kommer fler människor få vetskap om verksamheten och 

avdelningen får sannolikt fler ärenden 
• under 2016 har avdelningen haft två pensionsavgångar, det tar tid innan rådgivaren självständigt 

driver alla sina ärenden 
• ändringarna av lagstiftningen ger fler skuldsatta möjlighet att söka och få skuldsanering från och 

med nov 2016, vilket med stor sannolikhet kommer att öka antalet ansökningar till avdelningen. 
• Konsumentverkets nya rekommendationer för kommunal budget- och skuldrådgivning. 

Allt sammantaget talar för att avdelningen är i behov av fler resurser för att behålla en god budget- och 
skuldrådgivning, välkomna även gruppen f-skuldsatta och samtidigt korta väntetiderna. 

Ett scenario är att den nya lagen som leder till förenklad skuldsanering, ger mindre arbete efter 
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skuldsanering eftersom långa och svåra avbetalningsplaner försvinner. Mer förebyggande arbete kan på 
sikt leda till färre ärenden och/eller mindre komplexa ärenden, vilket skulle medföra snabbare 
handläggning. 

Å andra sidan finns farhågor att ett förenklat skuldsaneringsförfarande gör att fler gäldenärer söker 
skuldsanering på egen hand, utan att redan tidigt i processen ta stöd från rådgivarna. Erfarenheten visar 
att det leder till merarbete i efterhand, med att rätta till diverse fel i beslutet om skuldsanering. Vi vet 
också att många som söker skuldsanering på egen hand förhastar sig och inte har en ekonomi i balans 
när de söker vilket leder till problem med ny skuldsättning under skuldsaneringstiden. Sådana ärenden 
är mycket tidskrävande. 

Nämnden kommer att noga följa både den generella utvecklingen och effekten av kommande 
lagändringarna. 

4.4.7 Verksamhetsstöd 

Gemensamma funktioner 

För att förvaltningens olika verksamheter ska fungera tillfredställande och för att chefer och 
medarbetare ska kunna arbeta effektivt och långsiktigt krävs rätt förutsättningar, inklusive rätt 
stödfunktioner. 

Sex ärendehanteringssystem att hantera och när digitalisering och e-tjänster ska utvecklas medför det att 
förvaltningen måste förstärka IT-stödfunktionen. Kommunfullmäktiges beslut om att tillföra nämnden 
1 000 tkr för stödfunktioner räcker till finansiering av knappt två tjänster fördelat på en 
ekonom/controllerfunktion på 25-50 %, en HR-specialistfunktion på 25-50 % samt en stödfunktion 
för IT i kombination med kvalitet. 

Bostad Borås 

Bostadsinformationen Bostad Borås har till uppgift att lämna information till allmänheten om hur och 
var man kan söka lägenhet i Borås. Verksamheten informerar nya och nuvarande kommuninvånare 
samt studenter via webbplats, besök, brev, e-post och telefon. En halvtidstjänst finns för denna 
verksamhet, och vårt arbete handlar främst om att hjälpa studenter att finna bostad som tillhandahålls 
av privata uthyrare. 

Ekonomi 

Intäkter 

Intäkterna för avdelningen för verksamhetsstöd är uppräknade och uppgår till 235 tkr under 2017. 

Kostnader 

Kostnaderna för avdelningen för verksamhetsstöd är korrigerade och fördelade till respektive avdelning 
för att på ett tydligare sätt redovisa verksamhetens kostnader. Den nya budgetram verksamheten får 
inför 2017 förtydligar verksamhetens kostnader och finansierar ytterligare tre funktioner; 
ekonom/controller, HR-specialist samt övrigt stöd. 

Inför 2017 är personalbudgeten fullt finansierad och är den största bidragande effekten till den utökade 
budgetram avdelningen innehar under budget 2017. Tidigare underlag, där budgetering skett efter 
beräknad/förväntad frånvaro hos personalen, kommer fortsättningsvis inte tillämpas. All eventuell 
frånvaro, och den ekonomiska avvikelse som detta medföljer, kommer istället omdirigeras till externa 
konsulter och upprättande av vikariat för att hålla en god verksamhet. 

Konsekvensanalys 

Stödfunktionerna har inte utökats i takt med att antalet medarbetare på miljöförvaltningen har mer än 
fördubblats på mindre än tio år, samtidigt som både bredden och komplexiteten ökat i nämndens 
sammanlagda uppdrag och inom den generella utvecklingen för alla kommunala stöd-, styr och 
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ledningsfunktioner. Detta medför att förvaltningen har behov av nya eller utökade stödfunktioner 
också inom allmän administration, kvalitet och utveckling, kommunikation och information, samt 
service/vaktmästeri för att nämnden och övriga avdelningar ska kunna genomföra sina uppdrag 
effektivt, rättsäkert och med nöjda kunder, klienter, verksamhetsutövare och allmänhet. 

Lokalytorna har heller inte utökats i takt med att antalet medarbetare har växt när nya uppdrag tillförts 
nämnden. Under 2017 minst tio medarbetare in i förvaltningens befintliga lokaler i Stadshuset och 
Kommunfullmäktigehuset. Konsekvenser av vad den trångboddheten medför kan bli till exempel 
minskad effektivitet och trivsel. 

När nämndsekreteraren sedan 49 år gick i pension 2016 gjordes en förändring av kravprofilen inför 
nyrekrytering. Komplexiteten i nämndens uppdrag har ökat och för effektiv ärendehandläggning, ökad 
rättssäkerhet och för att bidra till försvårande av ekonomisk brottlighet inom nämndens 
ansvarsområden har en jurist rekryteras till rollen nämndsekreterare och förvaltningsjurist. Pensionering 
av en handläggare på Miljöstrategiska avdelningen med arbetsuppgifter även inom Verksamhetsstöd har 
inte ersatts av budgetskäl. Delar av nämndadministration och allmän administration har fördelats till 
övrig personal på Verksamhetsstöd.  

Vid överföringen av Tillståndsenheten följde inga resurser med för administrativt stöd eller chefsstöd. 
Detta, i kombination med att Verksamhetsstöd redan är underbemannade, medför ytterligare 
arbetsbelastning för medarbetarna på Verksamhetsstöd och på Tillståndsenheten.  

Detta bidrar sammantaget till att till brist på stödresurser inom allmän administration och 
kommunikation. Konsekvensen är riks för lägre service till nämnden, till övriga verksamheter internt 
samt service till kommuninvånarna fördröjs eller i värsta fall uteblir. 
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5 Verksamhetsmått 

5.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Antal ärenden 3 365   

Antal händelser (Ecos) 15 795   

Antal delegationsbeslut. 992   

5.2 Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Antal livsmedelsverksamheter 770 800 770 

Antal inspektioner 854 700 800 

Antal revisioner 79 200 100 

Antal delegationsbeslut 306 200 200 

Klagomål 51 50 50 

Registrering 106 100 100 

5.3 Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Antal delegationsbeslut  700 600 

Antal inspektioner och personliga 
möten miljötillsyn 

 450 300 

Antal inspektioner och personliga 
möten enskilda avlopp 

 150 150 

Antal inspektioner och personliga 
möten hälsoskydd 

 100 50 

Antal kundkontakter miljötillsyn 4 883 5 000 5 000 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 502 2 000 2 000 

Antal kundkontakter hälsoskydd 1 611 1 500 1 500 

Antalet delegationsbeslut har reducerats i budgetförslaget jämfört med 2016. Ca tvåhundra beslut under 
2016 var kopplade till förändringar i taxan avseende undervisningslokaler och de besluten behöver inte 
omprövas förrän taxan förändras på ett mer omfattande sätt. Inför 2017 förväntas inga omfattande 
förändringar av taxan utöver en höjd timavgift. 

Även antalet inspektioner och personliga möten har reducerats jämfört med 2016. Prognosen för 2016 
ligger under den budgeterade nivån. Hänsyn har tagits till att en stor andel av nämndens erfarna 
personal har slutat. Det innebär att tid som annars hade varit tillgänglig för tillsyn delvis måste användas 
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för kompetensutveckling och stöttning av ny personal. 

Antalet kundkontakter är oförändrade jämfört med 2016 eftersom budgeterad nivå och utfall 
harmonierar. 

  

5.4 Miljöstrategiska 

5.4.1 Konsumenträttslig rådgivning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Konsumentkontakter 1 545 3 000 3 000 

Informationsaktiviteter. 33 100 100 

5.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Rådgivningskontakter 319 300 300 

5.5 Budget- och skuldrådgivning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Klientkontakter 1 592 2 500 3 000 

Förhandlingsärenden 418 450 490 

Informationsaktiviteter 20 45 50 
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sammanträdestider för Miljö- och konsumentnämnden 2017. 
 
Ärende 
Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden håller sina 
sammanträden vid följande datum 2017: 
 
Tisdag 2016-02-21  kl 13.00 
 
Tisdag 2016-03-21  kl 17.00 
 
Tisdag 2016-04-25  kl 17.00 
 
Tisdag 2016-05-23  kl 17.00 
 
Tisdag  2016-06-20  kl 17.00 
 
Tisdag 2016-08-22  kl 17.00 
 
Tisdag 2016-09-19  kl 17.00 
 
Tisdag 2016-10-24  kl 17.00 
 
Tisdag 2016-11-21  kl 17.00 
 
Tisdag 2016-12-12  kl 17.00 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Borås Stads miljömål 2017-2020 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka förslag till Borås Stads miljömål 
2017-2020 på remiss enligt sändlista. 
 

Ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2016 uppdraget att revidera Borås Stads 
miljömål 2012-2016. Styrgruppen för revidering av miljömålen anser nu att målen ska 
skickas på remiss för att därefter justeras utifrån de inkomna synpunkterna. De juste-
rade miljömålen kommer därefter skickas till Miljö- och konsumentnämnden för god-
kännande innan ett slutgiltigt förslag skickas till Kommunstyrelsen.  
 

Revidering av miljömålen 
Borås Stad har ett aktivt miljöarbete som är väl spritt i organisationen. De senaste 
åren har Borås Stad klättrat i miljörankningen av Sveriges kommuner till plats 13 och 
kan numera kalla sig en ledande miljökommun.  
 
I de tidigare miljömålen ”Miljömål för Borås 2013-2016”, beslutat av Kommunfull-
mäktige i december 2012, finns ett antal mål som är helt eller delvist uppnådda. För 
de mål som inte är uppnådda fortsätter arbetet.  
 
Miljömålsarbetet i Borås Stad bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de 
globala hållbarhetsmålen. Omfattande åtgärder och förändringar i många delar av 
samhället krävs för att nå målen. Därför pågår det lokala miljömålsarbetet i samspel 
med andra aktörer lokalt, regionalt och internationellt. Borås Stad deltar bland annat i 
Alliance for Urban Sustainability, EU-projektet Sinfonia, och har precis avslutat EU-
projektet Escar. Nätverken inkludera ett flertal länder och handlar om hållbar stads-
utveckling och hållbara livsstilar.  
 
Arbetet med revideringen av miljömålen har gjorts i samverkan med nyckelpersoner 
inom förvaltningar och bolag, för att säkra att målen blir utmanande utan att vara 
omöjliga att uppnå. En styrgrupp med politiker från Miljö- och konsumentnämnden 
samt de två kommunalråden har diskuterat målformuleringar under resans gång.   
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Borås – en ledande miljökommun 

Borås Stad har ett aktivt miljöarbete som är väl spritt i organisationen. Inom kommunkoncernen 
finns ett antal spjutspetsexempel bland annat hållbart byggande, arbete för minskat matsvinn, ett 
bevakat cykelgarage, hög andel skolor med grönflagg, gröna finanser, återbruk och inte minst 
satsningen på ett nytt Energi- och miljöcenter. De senaste åren har Borås Stad klättrat i 
miljörankningen av Sveriges kommuner till plats 13 och kan numera kalla sig en ledande 
miljökommun.  

I de tidigare miljömålen ”Miljömål för Borås 2013-2016”, beslutat av Kommunfullmäktige i december 
2012, finns ett antal mål som är helt eller delvist uppnådda. För de mål som inte är uppnådda 
fortsätter arbetet.  

Förvaltningar och bolag klimatkompenserar sina resor och använder pengarna till miljöarbete.  Detta 
har bidragit till spridningen av miljöarbetet inom organisationen och har gjort det smidigare att hitta 
finansiering för enkla åtgärder på enheterna.  

En Energi-och klimatstrategi antogs 2015 vilket kompletterar miljömålen. Arbetet med Energi- och 
klimatstrategin gjordes tillsammans med framtagandet av översiktplanen vilket bidrar till energi- och 
miljöfrågornas tydliga avtryck i planarbetet. 

Miljömålsarbetet i Borås Stad bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala 
hållbarhetsmålen. Omfattande åtgärder och förändringar i många delar av samhället krävs för att nå 
målen. Därför pågår det lokala miljömålsarbetet i samspel med andra aktörer lokalt, regionalt och 
internationellt. Borås Stad deltar bland annat i Alliance for Urban Sustainability, EU-projektet Sinfonia 
och har precis avslutat EU-projektet Escar. Nätverken inkludera ett flertal länder och handlar om 
hållbar stadsutveckling och hållbara livsstilar.  

Borås Stad är drivande i miljöarbetet och involverar medborgare, näringsliv och andra organisationer 
i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Borås kommun idag och för 
kommande generationer. Vi arbetar för ekologisk hållbarhet lokalt och globalt och för att säkra att en 
långsiktigt god hushållning tryggas utifrån en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Borås Stad 
är en ledande miljökommun som är lyhört för andras erfarenheter och gärna delar sina egna både 
lokalt, nationellt och internationellt.  
  



 
Figuren visar miljömålens koppling till andra styrdokument  
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HÅLLBARA PERSPEKTIV 

 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat 
miljöarbete och hög kompetens inom 
miljöområdet  

Miljöledning är ett verktyg som bidrar till ett strukturerat 
miljöarbete som utvecklas kontinuerligt. Åtgärdsarbetet 
utvärderas regelbundet vilket styr arbetet mot uppsatta mål.  
Miljöutbildning kan tillsammans med ett praktiskt miljöarbete 
öka förståelsen om den egna miljöpåverkan och öka 
delaktigheten för att nå målen. Genom att integrera miljö- och 
kvalitetsarbetet används resurserna effektivare och 
dubbelarbetet minskar.  
 

  

Dessa mål kopplar mot:  
 
FN:s globala hållbarhetsmål 
God utbildning för alla (specifikt 4.7) 
 
Strategi i Borås 2025:  
Vi utvecklar Borås Stad till en lärande 
organisation där medarbetare samverkar 
över förvaltnings- och bolagsgränserna. 
Vi stärker samverkan kring barn och ungas 
utveckling och lärande såväl inom Borås 
Stad som mellan kommunen och andra 
offentliga aktörer 
 
Nationella miljökvalitetsmål:  
Bidrar till att uppfylla flera nationella 
miljökvalitetsmål 
 
Folkhälsomål:  
Barn och ungas uppväxtvillkor 
Hälsa i arbetsmiljön 
Miljöer och produkter 
 
 



Etappmål 1a. Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett 
miljöledningssystem.  

Åtgärder: 

Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem som omfattar följande krav;   

- Kartläggning av verksamhetens betydande miljöpåverkan.  
- Tidssatta mål med handlingsplan för att nå målen.  
- Miljöutbildning som inkluderar kunskap om Borås Stads miljöarbete för samtliga medarbetare 

och förtroendevalda. 
- Årlig uppföljning av hur målen nås, och avrapportering till Miljö- och konsumentnämnden. 
- Årlig revision, internt eller extern. 
- Systemet ska vara väl förankrat hos ledningen 
- Miljökoordinator finns med kompetens om miljöledningssystem och internrevision. 

Uppföljning: 

- Andel förvaltning/bolag med miljöledningssystem. 
- Andel förvaltningar/bolag med miljökoordinator. 

Kompletterande indikatorer: 

- Andel förvaltningar/bolag med en miljöutredning som inte är äldre än 3 år.  
- Andel anställda/förtroendevalda som miljöutbildats.  

Ansvar:  

Alla nämnder och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. Bolag med färre 
anställda ska ha en miljökoordinator med kompetens om miljöledningssystem och internrevision.  

Kostnad:  

- Avgift för miljöledningssystem. (klimatkompenseringspengar får användas till detta) 
- Vikariekostnader vid ordinarie personals deltagande i miljöutbildning.  
- Fortbildning för miljökoordinator. (klimatkompenseringspengar får användas till detta.) 

Utgångsläge:  

48 procent, eller 14 av de 29 förvaltningarna och bolagen hade 2015 ett certifierat eller diplomerat 
miljöledningssystem i hela sin verksamhet. Utöver det diplomerades också stadsdelsförvaltningarnas 
kontor. Samhällsbyggnadsnämnden har infört ett miljöledningssystem som inte är certifierat. En 
omorganisation sker 2017 vilket innebär att framtida statistik inte kommer att vara jämförbar med 
ovanstående siffra. Två bolag har större delen av sin verksamhet på entreprenad, där entreprenören 
är miljöcertifierad.  
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Etappmål 1b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett 
miljöledningssystem.  

Åtgärder:  

Införa eller upprätthålla infört miljöledningssystem för skola, exempelvis Grön Flagg.  

Uppföljning:  

Andel förskolor, grundskolor och gymnasier som har infört Grön Flagg eller motsvarande 
miljöledningssystem för skola. 

Ansvar:  

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden  

Kostnad:  

Inom ordinarie budget. Det är avgiftsfritt att ansluta sig till och arbeta med Grön Flagg. En avgift tas 
dock ut för flaggan och frakt av den. (Kostnader får tas från klimatkompenseringspengar) 

Utgångsläge:  

Merparten av skolorna kommer att ha påbörjat arbetet med Grön Flagg senast hösten 2016.  
37 nya förskolor, skolor och gymnasier införde miljöledning genom arbetet med Grön Flagg under 
2015. Det innebär en ökning från 43,1 procent till 71,1 procent som har utmärkelsen Grön Flagg 
2015. 

Etappmål 1c. Borås Stads miljö- och kvalitetsarbete integreras.  

Åtgärder:  

- Rutiner tas fram som möjliggör att integrera miljöledningspunkter i verksamheternas ordinarie 
Internkontroll. 

- Integrera miljöredovisning i verksamhetsuppföljningen i kommunens digitala verktyg för 
målstyrning.  

Uppföljning:  

Redovisning av nämnderna om arbetet integrerats i internkontroller och tertialredovisning samt 
årsredovisning eller ej. 

Ansvar: Kommunstyrelsen och Miljönämnden. 

Kostnad: Initialt extra tid för att integrera systemet. 

Utgångsläge: 

Pilotprojekt har genomförts med att integrera miljöredovisning i ordinarie tertialuppföljning i 
samband med tertial 1 2016 i vissa nämnder. Stöd kan behövas initialt för att integrera 
redovisningarna.  



Dessa mål kopplar mot  

FN:s globala hållbarhetsmål:  
Ekosystem och biologisk mångfald  
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt (2b, 2c, 2d) 
Hälsa och välbefinnande 
 
Nationella miljökvalitetsmål:  
Giftfri miljö 
Ett rikt odlingslandskap 
 
Folkhälsomål:  
Miljöer och produkter 
 
Strategi i Borås 2025:  
Vi minimerar förekomsten av skadliga 
kemikalier i samhället 
(Företagandet växer genom samverkan) 
 
Energi- och klimatstrategi 
Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 
Arbeta med klimatsmart upphandling 
och gröna finanser 

 

 

 

 

 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion  

Hållbar konsumtion innebär att använda tjänster och produkter 
för våra grundläggande behov och en förbättrad livskvalitet, 
utan att kommande generationers behov äventyras. Det gör vi 
genom att minimera användningen av naturresurser, giftiga 
material, avfall och utsläpp av föroreningar under tjänsten eller 
produktens hela livscykel. 
 
Inom koncernen Borås Stad orsakar konsumtion av varor ett 
större klimatutsläpp än energianvändningen. Konsumtion av 
varor är resurskrävande och ökar problemen med avfall. Genom 
att förbättra rutiner gällande inköp och upphandling och 
standardisera inköp minskas miljöpåverkan från inköp och den 
inköpta mängden blir mindre.  
Borås Stad ska vara en föregångare i arbetet med hållbar 
konsumtion och genom utåtriktade projekt och aktiviteter 
inspirera invånare, föreningar och näringsliv att delta i arbetet.  
 
 
 
 
 
 
 

Etappmål 2a. Borås Stads inköp av ekologiska och eller närproducerade livsmedel uppgår 
till minst 50 procent. 

Åtgärder:  

- En handlingsplan för att öka avropen/inköpen på ekologiska livsmedel ska uppdateras årligen. 
(Ansvar: Kommunstyrelsen samt Servicenämnden) 

- Fortsatt arbete för att minska matsvinnet. (Ansvar: Samtliga verksamheter som serverar och 
hanterar mat i kommunkoncernen)  

- Öka inköpen från livsmedelsproducenter i närområdet. (Ansvar: Kommunstyrelsen) 
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- Definiera vad som menas med närproducerad/närområde. (Ansvar: Kommunstyrelsen) 

Uppföljning:  

- Finns en handlingsplan för att öka avropen på ekologiska livsmedel? Har den uppdaterats? 
- Åtgärder för att minska matsvinnet.  
- Andel ekologiska livsmedel. 
- Andel omställd ekologisk jordbruksmark i kommunen. 
- Vilka inköp har gjorts i närområdet? (följs upp när definition av närproducerad/närområde är 

fastställd av Kommunstyrelsen)  

Ansvar:  

Alla nämnder och bolag med inköp av livsmedel över 10 000 kr/år. 

Kostnad:  

Kostnaden för ekologiska livsmedel är för vissa produkter dyrare. Kostnaden för livsmedel kan också 
öka generellt. Genom upphandling och att avropa, det vill säga köpa, de produkter som handlats upp 
på ramavtal kan kostnaderna hållas nere. Minskat matsvinn och god menyplanering är andra 
åtgärder för en god resurshushållning. Klimatkompensationsmedel får inte användas för eventuell 
merkostnad för ekologiska livsmedel. Klimatkompensationsmedel får dock användas för åtgärder 
som leder mot målet.  

Utgångsläge:  

År 2015 var andelen ekologiska livsmedel 24 procent i kommunkoncernen. För förskolor 
förskoleklasser och gymnasier var andelen ekologiska livsmedel 30 - 39 procent 2015. 

En distributionscentral har utretts som möjliggör för mindre leverantörer att leverera varor till ett 
ställe och på så sätt öppnar upp för ökade inköp av närproducerade livsmedel när den startar. Den 
mark som är omställd till ekologisk produktion var 2015: 11 procent. Eftersom Borås Stad strävar 
efter att öka inköpen av ekologiska livsmedel följer vi också omställningen till ekologisk produktion.  

Etappmål 2b. Inköp av etiskt märkta produkter ska öka. 

Åtgärder:  

- Samordna arbetet med Fairtrade City vilket inkluderar att arbeta internt men även mot företag, 
organisationer och privatpersoner för att öka konsumtionen och medvetenheten om etiskt 
producerade varor. (Ansvar: Miljö – och konsumentnämnden) 

- En ny styrgrupp för Fairtrade City tillsätts med en representant från majoritet respektive 
minoritet; Borås City; företrädare för butiker, caféer och restauranger samt organisationer.  

- Avropa, det vill säga köpa, etiskt märkta varor som kommunen upphandlat från ramavtal.  

Uppföljning:  

- Andel etiskt märkta varor i kommunkoncernen men även på respektive förvaltning. 
- Antalet butiker och caféer som säljer produkter och varor som är etiskt märkta ökar jämfört med 

2015.  

Ansvar:  

Miljö-och konsumentnämnden, alla nämnder och bolag. 

 



Kostnad:  

Fairtrade City-avgift och samordnare samt kostnader för inköp inom ordinarie budget. 

Utgångsläge:  

Sedan 2015 är det enbart möjligt att köpa kaffe, te, bananer, kakao, socker samt kryddor som är 
etiskt märkta, för de verksamheter som omfattas av kommunens ramavtal. 

Etappmål 2c. Minskat resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning.  

Åtgärder:  

- Inköp av arbetskläder, möbler och engångsartiklar ska standardiseras för att minska inköpen och 
förbättre miljöprestandan på varorna. (Ansvar: Kommunstyrelsen)  

- Ett gemensamt avfallshanteringssystem ska tas fram som kan erbjudas förvaltningar och 
kommunala bolag. (Ansvar: Borås Energi och Miljö AB samt Lokalförsörjningsnämnden) 

- Arbeta med funktionsupphandling – öka efterfrågan på att hyra produkter istället för att köpa. 
(Ansvar: Kommunstyrelsen) 

- Arbeta med innovationsupphandling för att skapa efterfrågan på nya sätt att lösa behov av 
produkter eller att utveckla en tjänst som inte finns idag. (Ansvar: Kommunstyrelsen) 

- Ge företags- och projektstöd för produktutveckling till företag som tydligt kan visa en produkt- 
och affärsutveckling som bidrar till resurseffektivisering. (Ansvar: Inkubatorn) 

Uppföljning:  

- Har inköp av arbetskläder, möbler och engångsartiklar standardiserats? Kostnad/mängd för 
nyinköp av möbler, kläder samt engångartiklar; kronor.  

- Har ett gemensamt avfallshanteringssystem tagits fram som erbjuds förvaltningar och bolag? 
- Hur arbetar kommunen med funktionsupphandling respektive innovationsupphandling? 
- Ges företags- och projektstöd för produktutveckling till företag som bidrar till 

resurseffektivisering?  

Ansvar:  

Kommunstyrelsen, alla nämnder och bolag 

Kostnad:  

Mer återbruk och inköp av färre varor ger minskade kostnader. Klimatkompenseringsmedel får 
användas för åtgärder som leder mot målet.  

Utgångsläge: 

Ovanstående har identifierats som förbättringspotential.  Målet gynnar en cirkulär ekonomi. 
Definitionen av cirkulär ekonomi är en strävan åt att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. 
Därför ska produkterna formges så att de är lätta att återvinna. Biologiskt material ska kunna 
komposteras, och övrigt material formges så att det går att återanvändas, materialåtervinnas och 
energiutvinnas.  
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Etappmål 2d. Byggnationer och markentreprenader ska utföras så de blir miljö- och 
hälsomässigt hållbara.  

Åtgärder:  

- I markentreprenader och byggnationer ska använda material vara inom kategori A, B endast i 
undantagsfall C inom Sunda Hus databasen eller motsvarande. (Ansvar: 
Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Servicenämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, 
de kommunala bolagen) 

- Vid byggnation ska loggbok föras som beskriver placering och mängd av olika material. 
- Upphandla trähusbyggnation i minst tre projekt under perioden. (Ansvar: 

Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen) 
- Kvalitetsäkra nya byggnader med särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis med P-

märkning eller Miljöbyggnad nivå silver/guld. (Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden) 

Uppföljning:   

- Andel av byggnationer och markentreprenader som har miljöbedömts. Exempelvis använt Sunda 
hus databasen. 

- Andel markentreprenader och byggnationer med fullgod loggbok. 
- Andel upphandlingar med materialkrav i upphandlingen? 
- Andel nyuppförda byggnader som är P-märkta? 
- Andel nyproducerade trähusbyggnationer. 
- Andel nybyggnation som klarar kraven i P-märkning eller Miljöbyggnad nivå silver/guld.  

Ansvar:  

Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Servicenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt 
de kommunala bolagen. 

Kostnad:  

Kostnaden för kvalitetssäkring av byggande är negligerbar jämfört med vad det kan kosta om 
exempelvis fukt byggs in i byggnader. Byggkostnaden kan bli högre när det ställs miljö- och hälsokrav 
på byggmaterialen. Förhoppningsvis undviks dock kostnader för utbyte av material som påverkar 
inomhusmiljön negativt. Loggbok som visar placering och mängd av material är nödvändigt om vi i 
framtiden behöver byta ut material i byggnaderna.  

Utgångsläge:  

Lokalförsörjningsförvaltningen använder idag Sunda Hus databasen i nybyggnationer samt en del 
ombyggnationer men inte i alla. P-märkning använd också i de flesta fall men inte i alla. 
Fristabostäder AB har byggt flervåningshus i trä, där de även har lagt stort fokus på bra materialval. 
De använde inte Sunda Hus utan värderade materialen efterhand. En livscykelanalys har gjorts på 
husen. Använder man Sunda Hus databasen med krav på att använda material från kategori A, B 
samt C i undantagsfall, så är kraven på materialanvändning skarpare än kraven inom Miljöbyggnad 
som inte innefattar installationer.  

Sunda Hus är en databas som klasser byggmaterial utifrån miljöprestanda. Databasen används för att 
hitta material med liten miljöpåverkan.  

  



Etappmål 2e. Borås Stad arbetar med att minska exponeringen för kemikalier som kan 
skada hälsa och miljö.  

Åtgärder:  

- Inköp av ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnena som är upptagna 
på ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet. 

- Samverka i kemikaliefrågorna inom kommunkoncernen.  
- Ta fram indikator eller utgångsläge angående användningen av ämnena på ChemSec:s Sin-lista. 
- Arbeta aktivt med inköp, byte av produkter och inventering för att minska exponeringen för 

farliga kemikalier i förskolor. 

Uppföljning:  

- Har ett kemikaliehanteringssystem köpts in? 
- Finns indikatorer eller utgångsläge angående användningen av ämnena på ChemSec:s Sin-lista? 

(Följs upp efter kemikaliehanteringssystemet köpts in).   
- Vilken minskning har skett av kemikalier som finns med på ChemSec:s Sin-lista? (Följs upp efter 

indikator/utgångsläge är formulerat).  
- Andel förskolor som har kemikalieinventerats. 
- Vilka åtgärder har genomförts efter kemikalieinventeringen i förskolan. 

 

Ansvar:  

Kommunstyrelsen för inköp av kemikaliehanteringssystem och uppföljning. Alla nämnder och bolag 
för användning. Förskolenämnden för arbete med giftfri förskola. 

Kostnad:  

Inköp och användning av kemikaliehanteringssystem. (> 1 miljon kronor/år). Kostnad för byte av 
material inom förskoleverksamheten. 

Utgångsläge: 

12 förskolor har under 2015 kemikalieinventerats. Syftet har varit att minska mängden kemikalier 
som barn och personal utsätts för. Viss elektronik, plastmuggar och andra material har tagits bort för 
att ge plats åt mindre skadliga alternativ. Klimatkompensationsmedel för de egna tjänsteresorna har 
använts bland annat för att byta ut madrasser. Förskolorna som besökts har uppmuntrats att införa 
en checklista så att arbetet med att minska kemikalier integreras i förskolans vardagliga arbete. 
Kemikalieinventering har erbjudits av Miljöförvaltningen, vid efterfrågan och i mån av tid. Ett arbete 
som det under 2017 inte finns resurser till.  

Varför arbetar vi med kemikalieinventering i förskola? 

Vid inventering av skolorna plockas exempelvis följande bort: 

- Skänkta saker; som inte är avsedda från början att vara leksaker, och som därmed inte omfattas av 
samma hårda lagstiftning som leksaker. Exempelvis gammal elektronik med bromerade 
flamskyddsmedel och lågenergilampor med kvicksilver. Gamla leksaker som innehåller ämnen som 
idag är förbjudna.  

Lagstiftningen har inte hunnit i kapp när det gäller vissa ämnen vilket gör att kemikalier som är 
förbjudna i leksaker till exempel är tillåtna i golv, där kemikalien avdunstar över åren, till barnens 
inandningsluft. Forskning pågår om hormonstörande ämnen men vårt fokus ligger på att minska 
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exponeringen för de ämnen som Kemikalieinspektioner i Sverige och internationellt, WHO 
(Världshälsoorganisationen), UNEP, experter på kommuner (Stockholms kemikaliecentrum), och 
landsting, forskare nationellt och internationellt menar behöver fasas ut.  

 

SIN-listan 
ChemSec är en ideell organisation som arbetar för att få bort miljö- och hälsofarliga kemikalier från 
samhället. Organisationen har tagit fram en lista på farliga ämnen som man anser bör ersättas, den 
så kallade SIN-listan (Substitute It Now). 

Listan bygger på samma kriterier som används för att införa ämnen på kandidatförteckningen inom 
EU:s kemikalielagstiftning Reach, men ChemSec går fortare fram i sitt arbete eftersom de inte går 
igenom den omfattande process som lagstiftningen inom EU innebär. Därför fanns det våren 2015 
över 800 ämnen på SIN-listan men bara 161 ämnen på kandidatförteckningen 

Källa: Upphandlingsmyndigheten 

Etappmål 2f. Borås koncernen arbetar tematiskt med aktiviteter och projekt som främjar 
hållbara livsstilar. 

Åtgärder:  

- Genomföra tematiska projekt och aktiviter för att främja hållbara livsstilar.  

Uppföljning:  

- Antal aktiviteter och deltagare/åhörare. 
- Analys av projekten och deras effekt.   

Ansvar:  

Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med miljökommunikatörer och Tekniska nämnden, 
Borås Energi och Miljö AB samt Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

Kostnad:  

Söks i budget vid behov samt externt när det är möjligt. 

Utgångsläge:  

Miljöförvaltningens verksamhet på Orangeriet har drivit kampanjer inom mobility management, 
hållbar konsumtion, men arbetar också kontinuerligt med energi- och klimatrådgivning, 
konsumentrådgivning bland annat genom att arrangera Kretsloppsveckan, Fairtrade fokusveckan, 
Europeiska trafikantveckan, Earth Hour veckan samt medverka på mässor och evenemang. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen driver också projekt som rör ökad cykling.  Inom 
Boråsregionen har under året förslag tagits fram om samverkansprojekt, till exempel Hållbar 
landsbygd. Det miljökommunikativa arbetet behöver samordnas mer i kommunen, dels för att kunna 
göra större satsningar men också för att kunna nå ut till fler. Det finns en avsiktsförklaring mellan 
Borås Energi och Miljö AB och Miljöförvaltningen att samverka kring området hållbar konsumtion. 
Samverkan sker idag exempelvis inom projekt som Kretsloppsveckan. Veckan är ett 
samarrangemang. Samverkan sker också under temat Globala Borås och Minimeringsmästrarna.  



Kommunkoncernen driver gemensamma projekt om hållbara livsstilar. Projektet kan variera bland 
annat beroende på möjlighet till finansiering. Under den kommande perioden kan det exempelvis 
handla om:  

- Trygga och kreativa närområden för barn och unga. Ekosystemtjänster, stadsodling. Ökad 
vardagsmotion. Exempelvis arbetspendling med cykel, cykelskola för vuxna.  

- God hushållsekonomi exempelvis återbruk/redesign, minskat matsvinn, energieffektivisering. 
- Hållbar landsbygd. Ett projekt om hur vi underlätter en hållbar livsstil på landsbygd och 

gynnar det lokala näringslivet. 
- Projekt om hållbar livsstil i Staden. (Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med SP, 

Borås Energi och Miljö AB, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå)  
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Dessa mål kopplar mot  

FN:s globala hållbarhetsmål:  
Hållbara städer och samhällen 
Hållbar konsumtion och produktion 
Ekosystem och biologisk mångfald 
Bekämpa klimatförändringen 
 
Nationella miljökvalitetsmål:  
God bebyggd miljö  
Ett rikt växt och djurliv 
Begränsad miljöpåverkan  
 
Folkhälsomål:  
Miljöer och produkter 
Fysisk aktivitet 
 
Strategi i Borås 2025:  
Vi effektiviserar energianvändningen 
och använder bara förnybar energi. 
Vi minimerar förekomsten av skadliga 
kemikalier i samhället. 
Vi arbetar för hållbar konsumtion och 
handel. Därmed stödjer vi även hållbar 
produktion på global nivå. 
Vi verkar för öppna landskap och för 
lokal ekologisk matproduktion som 
främjar biologisk mångfald 
Vi behåller och utvecklar de natur- och 
kulturvärden som finns i Borås 
 
Energi- och klimatstrategin 
Skapa förutsättningar för 
resurseffektiva bebyggelsestrukturer 
Minska klimatavtrycket från byggnader 
 

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar 
förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

Hur vi bygger vår stad påverkar människors livsmiljöer och 
invånarnas möjlighet att leva miljövänligt. En hållbar stad är 
en tät stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt 
har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. 
Hållbar förtätning innebär även att människor kan 
transportera sig på ett hållbart sätt då det är nära till det 
mesta. Detta innebär även att avfallshanteringen blir enkel 
och effektiv för invånarna. För de som bor utanför staden 
finns bra infrastruktur som gör det möjligt att byta till 
hållbara trafikslag i attraktiva bytespunkter.   

Genom fysisk planering och det sätt vi exploaterar kan vi 
bidra till långsiktig hållbar användning av mark och vatten 
samt klimatanpassning. Genom att integrera miljö- och 
naturhänsyn i planeringen kan vi synliggöra målkonflikter 
och sträva efter att bidra till ett gott miljötillstånd och en 
hälsosam livsmiljö som är förutsättningen för en attraktiv 
stad.  

Byggnaders miljöpåverkan påverkas av materialval, genom 
miljöanpassad upphandling, i samband med byggnation, kan 
vi verka för att ett livscykelperspektiv integreras redan i ett 
tidigt skede.  

  



Etappmål 3a. Borås kännetecknas av ett vardagslandskap, där även den oskyddade 
naturen har höga rekreationsvärden och hög biologisk mångfald.  

Åtgärder:  

- Ekosystemtjänster, grön och blå infrastruktur ska synliggöras i översiktsplaner, detaljplaner och 
vägplaner.  

- Utveckla verktyg för hur vardagslandskapet ska beaktas i detaljplaner. 
- Förtätning sker på redan exploaterade ytor i första hand. 
- Utred och fastställ lämpliga kompensationsåtgärder för intrång i områden med höga 

naturvärden; eller områden som omfattas av grönområdesplanen. 

Uppföljning/Indikator:  

- Andel av befolkningen, som bor inom området för Grönområdesplanen, som har mindre än 300 
meter till närmsta grönområde. 

- Andel hårdgjord yta. 
- Inventering av arter, så som dagfjärilar, bottenfauna, häckande fåglar, gaddsteklar.  
- Grönytefaktor i ett urval av detaljplaner. Grönytefaktorn är ett sätt att beräkna i vilken 

utsträckning ett exploaterat område kan skapa eller utveckla ekosystemtjänster.  
- Synliggörs ekosystemtjänster i planer?  
- Total yta jordbruksmark och tätortsnära skog. 

Ansvarig:  

Samhällbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden.  

Kostnad:  

Besparingar i form av bibehållna ekosystemtjänster och biologisk mångfald har inte beräknats för 
målet. Bedömningen är att vi får mångdubbelt tillbaka på de insatser som föreslås. Initialt kommer 
kostnad i form av tid behöva läggas på utveckling av rutiner liksom att utreda kompensation. 
Inventering medför också kostnader i form av tid. Att följa metodutveckling som rör grönytefaktorn 
kommer initialt kräva tid för kompetensutveckling. Kostnaden beror också på i vilken utsträckning 
egna personella resurser men även exempelvis examensarbetare och liknande kan användas till 
arbetet eller om konsulthjälp behöver hyras in.   

Utgångläge:  

Andel av befolkningen som bor mer än 300 meter från ett grönområde är 20 procent  
Andel av kommunens förskolor som ligger mer än 300 meter från ett grönområde: 18 procent 
Andel av kommunens grundskolor som ligger mer än 300 meter från ett grönområde: 32.procent  
2010 bestod 46 procent av landarealen av hårdgjord yta. Den långsiktiga trenden är att åkermarken 
och betesmarken minskar och skogsmarken ökar.  
Flera städer arbetar med metodutveckling för hur grönyterfaktorn kan användas som verktyg i fysisk 
planering. Grönytefaktorn är ett sätt att mäta och utveckla ekosystemtjänster i områden som idag 
utgörs av exploaterad mark i samband med fysisk planering och exploatering.  

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt 
välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara samt 
tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Vi människor får nyttan antingen 
direkt, som när växter producerar syre. Eller genom en insats, som när vi bedriver jordbruk som ger 
livsmedel. 
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Källa: Naturvårdsverket 

Etappmål 3b. Borås Stad arbetar integrerat med klimatanpassningsåtgärder i den 
ordinarie verksamheten. 

Åtgärder:  

- Integrera klimatanpassning i: 
o Översiktsplanering, områdesbestämmelser och detaljplanering. 
o Rutiner för bygglov. 
o Risk- och sårbarhetsanalys. 
o Skötselplaner för värdefulla naturtyper och ekosystemtjänster i stadsplaneringen.  
o Vatten- och avloppsplan. 
o Styrdokument och satsningar som rör dagvatten, grönstruktur, kommunal infrastruktur, 

saneringsplaner samt beslut kring vattenverksamhet (ex. dikningsföretag).  
 

- Ta fram prioriterade klimatanpassningsåtgärder utifrån nationella förslag och följ upp arbetet 
med dessa.   

Uppföljning:  

- Vilka klimatanpassningsåtgärder pågår och vilka planeras? 
- Vilka styrdokument inkluderar klimatanpassningsfrågor? 

Ansvar:  

Kommunstyrelsen. 

Kostnad:  

Del av en tjänst. Kostnader för eventuella klimatanpassningsåtgärder och ytterligare 
planeringsunderlag/utredningar lyfts i den ordinarie budgetprocessen.  

Utgångsläge:  

Borås Stad hamnade på plats 109 av 190 svarande kommuner i IVL:s ranking om hur vi arbetar med 
klimatanpassning på ett strategiskt sätt. Den högst rankade kommunen har integrerat frågorna i 
ordinarie verksamhet. Stöd och verktyg tas nu fram på nationellt håll som kan stötta Borås Stads 
arbete med klimatanpassning.  



Dessa mål kopplar mot  

FN:s globala hållbarhetsmål:  
Bekämpa klimatförändringen 
Hållbara städer och samhällen 
Hälsa och välbefinnande 
 
Nationella miljökvalitetsmål: 
Begränsad klimatpåverkan 
Frisk luft 
Skyddande ozonskikt 

Folkhälsomål:  
Fysisk aktivitet 
 
Transportpolitiska mål 
Speciellt preciseringen. Barns möjligheter att 
själva på ett säkert sätt använda 
transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer 
ökar.  
 
Regionala mål 
Lätt att gå, cykla och åka kollektivt 
Många åker kollektivt 
 
Utvecklingsplan för Stadstrafiken 
 
Borås Stads Cykelplan 
 
Strategi i Borås 2025: Bland annat;  
Vi effektiviserar energianvändningen och 
använder bara förnybar energi 
Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de 
kollektiva transportsystemet dominera med 
nya tekniska lösningar 
Vi gör det lätt för människor att förflytta sig 
inom stadskärnan och till andra delar av 
staden 

Energi- och klimatstrategin 
Borås Stad har anslutit sig till Västra 
Götalandsregionens mål om en 
fossiloberoende region 2030 
Utsläppen av koldioxid från 
energianvändning ska minska med 60 
procent per invånare från 1990 till 2020 
Energianvändningen ska minska med 30 
procent per invånare från 1990 till 2020 
 
Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil 
Skapa förutsättningar för förnybara 
fordonsbränslen 
Skapa förutsättningar för ökad lokal 
energiproduktion 

 
 

FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH ENERGIEFFEKTIVT BORÅS 

 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli 
fossiloberoende 

Genom att möjliggöra en ökad andel fossilfria resor och 
transporter såväl i den egna organisationen som i 
kommunen bidrar vi till uppsatta klimatmål men också 
minskad trängsel, buller, luftföroreningar och ett 
effektivare användande av befintlig infrastruktur och 
möjliggör en annan markanvändning.   

Etappmål 4a. Användning av fossilt fordonsbränsle i 
kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 
2015. 

Åtgärder:  

Gör det lätt att implementera Riktlinjer för resor med 
följande åtgärder:  

- Genomför åtgärder för att få fler att tanka förnybart i 
miljöfordon. (Ansvar: Tekniska nämndens 
bilpoolsansvarig, Servicenämnden) 

- Utvidga/utveckla den interna bil-och cykelpoolen. ( 
Ansvar: Tekniska nämnden) 

- Ta fram en rutin för hantering av kollektivtrafikkort på 
förvaltningarna (Ansvar: Tekniska nämnden)  

- Ta fram en handledning för hur resfria möten hålls och 
marknadsföra denna. (Ansvar: Kommunstyrelsen IT) 
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- Delta i regionala och delregionala överenskommelser för en fossiloberoende region med 
koppling till Energi- och klimatstrategin. (Ansvar: Tekniska nämnden)  

Uppföljning:  

- Andel fossilt fordonsbränsle för transporter i kommunkoncernen.  
- Vilka åtgärder har gjorts för att få fler tanka förnybart? 
- Hur har den interna bil/cykelpoolen utvecklats? 
- Finns en rutin för hantering av kollektivtrafikkort? 
- Finns en handledning för hur resfria möten hålls? Har denna marknadsförts? 
- Vilka regionala och delregionala överenskommelser/projekt deltar vi i med koppling till 

etappmålet? 

Kompletterande indikatorer/uppföljning: 

- Körsträckor med privat bil i tjänsten, km per nämnd/bolag samt statistik flygresor. (Miljö- och 
konsumentnämnden samordnar uppföljningen) 

- Kvalitativ uppföljning av Riktlinjer för resor och analys av de egna resorna. (Alla nämnder och 
bolag)  

- Uppföljning av Klimatkompensationssystemet; användning av medel. (Alla nämnder och bolag).  

Ansvar: Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Servicenämnden 

Kostnad: Möjlighet att använda klimatkompensationen för internt arbete.  

Nuläge: 

 

Användningen av förnybart Bränsle har ökat de senaste åren. Det gäller särskilt tunga fordon där 
biobaserad diesel har ersatt fossil diesel. Andelen elfordon är idag försumbar, men sannolikt kommer 
andelen elfordon att öka markant inom perioden. 

Etappmål 4b. Hälften av resorna inom geografiska kommunen sker med kollektivtrafik, 
cykel eller gång.   

Åtgärder:  

För att målet ska nås krävs en kombination av åtgärder och insatser som riktas mot de målgrupper 
som har möjlighet att ta alternativ till bilen och som är beredda att testa andra sätt att resa.   
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- Delta i regionala och delregionala överenskommelser för en fossiloberoende region med 
koppling till Energi- och klimatstrategin. (Ansvar: Tekniska nämnden) 

- Anta en handlingsplan för mobility managementarbetet (samt bulleråtgärdsplan) i Borås Stad. 
(Ansvar: Tekniska nämnden) 

- Förtäta bebyggelsen där det är nära till bytespunkter och sammanhängande cykelnät. (Ansvar: 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden) 

Uppföljning: 

- Andel resor inom den geografiska kommunen som sker med cykel, kollektivtrafik eller gång. 
Källa: Västtrafiks resvaneundersökning över tätortstrafiken, om möjligt uttag ur den nationella 
resvaneundersökningen (2021) 

- Vilka regionala och delregionala överenskommelser/projekt deltar vi i med koppling till 
etappmålet? 

- Finns en antagen handlingsplan för mobility managementarbetet i Borås Stad. 
- Antal boende på 400 m avstånd från bytespunkter och sammanhängande cykelnät. (Ansvar: 

Samhällsbyggnadsnämnden – GIS analys) (2017 och 2021) 

Kompletterande indikatorer/uppföljning:  

- Körsträckor per invånare. 
- Resurser som satsats på infrastruktur för cykling, kollektivtrafik och upprustning för 

gångtrafikanter. 
- Resultat av luftövervakning. 
- Resultat av bullerkartläggning. 

Ansvar:  

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden 

Kostnad:  

Borås Stad är väghållare för det kommunala vägnätet. Infrastruktursatsningar på det kommunala 
vägnätet finansieras med kommunala medel. För cykelåtgärder kan kommunen söka medel från den 
regionala transportinfrastrukturplanen. Tillgång till statistik från nationell resevaneundersökning är 
kostnadsfri i dagsläget. Om detta inte finns att tillgå när målet ska följas upp har tidigare 
resvaneundersökning som Västtrafik gjort kostat 800 000 kr. En kostnad som förhoppningsvis kan 
delas på flera parter om en ny sådan behöver göras i kommunens regi. Det finns möjlighet till 
finansiering via Stadsmiljöavtal, Klimatklivet samt regionala medel. Klimatkompensations medel kan 
användas för cyklar eller merkostnader för test av innovativa miljöbilar. Medlen får dock inte 
användas för transporter som exempelvis bussresor. 

Utgångsläge:  

Västtrafik gjorde en resvaneundersökning 2015 i den del av Borås Stad som omfattar drygt 70 000 av 
invånarna. Enligt undersökningen fördelades resorna enligt följande: 66 procent inom eller till/från 
Borås Stad görs med bil, 18 procent med cykel, 16 procent med kollektivtrafik.  Den nationella 
resvaneundersökningen 2014 gav samma resultat det vill säga att 66-68 procent av resorna var 
bilresor. 

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för 
mobility management är användningen av mjuka åtgärder så som information och kommunikation, 
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organisation av tjänster och koordination av olika parters verksamheter. Mobility management får 
nya eller befintliga tekniska lösningar att ge större effekt.  

Etappmål 4c.  I 90 procent av all nyproduktion och större ombyggnationer av bostäder 
och lokaler ska nettovärmebehovet uppgå till högst 35 kilowattimmar per kvadratmeter 
och år. 
- Med nettovärmebehov menas värmebehov efter värmepanna eller värmepump.  

Åtgärder:  

- Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation. 
- Utvärdera om Fristadbostäder AB:s test att koppla energianvändning till vite i upphandling är ett 

bra verktyg som kan användas av fler. 

Uppföljning:  

- Andel av ny- och ombyggnationerna har ett projekterat nettovärmebehov på under 35 kWh/m2.  
- Andel upphandlingar av byggnation som ställer krav på energianvändning.  
- Har en utvärdering gjorts av att koppla energianvändning till vite i upphandling? 

Ansvar:  

Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolagen 

Kostnad:  

Byggkostnader kan bli större, men uppvägs av mindre driftskostnader. 

Utgångsläge:  

För att säkra teknikneutralitet mellan olika försörjningssystem ställs kravet på värme som 
nettovärme, mätt efter värmepanna eller värmepump. Eftersom energianvändningen för varmvatten 
skiljer sig mellan bostäder och lokaler gäller målet endast värme. Krav på värmeanvändningen är 
dessutom det som bestämmer hur bra klimatskal husen byggs med. I en pågående upphandling av 
bostadshus som Sveriges kommuner och landsting gör har krav ställts på 65 kWh/m2 för 
flerbostadshus, vilket motsvara ett nettovärmebehov på 40 kWh/m2.  Den kravnivån ligger klart 
under Boverkets Byggregler BBR. Föreslaget miljömål är skarpare. Samtidigt upphandlar både 
bostadsbolagen och Lokalförsörjningsförvaltningen idag byggnader med lägre värmeanvändning än 
det föreslagna målet. Kravet gäller inte alla byggnader eftersom alla byggnader inte har samma 
möjlighet att nå målet, exempelvis Djurparken. 

Etappmål 4d. Energianvändningen i lokaler och bostäder ska minska med 15 procent från 
2015. 

Åtgärder:  

- Energieffektivisera befintliga byggnader i samband med renoveringar.  
- Öka arbetet med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. 
- Utreda vilka behov av personella resurser och investeringar som behövs för att nå målet. 

(Ansvar: lokalförsörjningsnämnden) 

Uppföljning:  

- Energistatistik för kommunkoncern som visar energianvändning i bostäder och lokaler. 
- Vilka behov av personella resurser och investeringar krävs för att nå etappmålet? 



Ansvar:  

Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder. 

Kostnad:  

Öka arbete med energieffektiviseringar kräver mer personella resurser och investeringar men ger 
lägre driftskostnader. Erfarenheter från effektiviseringsstudier gjorda av Lokalförsörjningsnämnden 
visar att energiminskningen på enskilda objekt kan blir runt 50 procent med bibehållen lönsamhet.  

Utgångsläge:  

Mellan 2012 och 2015 minskade energianvändningen i bostäder och lokaler med 9 procent. Ett mål 
på en minskning med ytterligare 15 procent kommer att vara olika svårt att nå för kommunens bolag 
beroende på hur stor del av fastighetsbeståndet som redan har energieffektiviserats. Som exempel 
kan nämnas att Fristadbostäder AB har en genomsnittlig energianvändning på 95 kWh/m2 redan idag 
vilket betyder att de redan har nått en nivå under målnivån för kommunkoncernen som helhet. Ändå 
gör de bedömningen att de kan minska sin energianvändning, men kanske inte nå upp i 15 procent. 

När det gäller lokaler förvaltade av Lokalförsörjningsnämnden finns det idag 8 miljoner kr avsatta för 
energieffektiviseringar årligen, detta kan jämföras med Ulricehamn som har 5 miljoner kr avsatta 
årligen. I Ulricehamns har driftbudgeten minskats med 200 000 kr årligen eftersom 
energikostnaderna minskar. Om vi ska öka hastigheten på energieffektiviseringsarbetet behövs både 
personal och medel. En minskning av energianvändningen med 15 % i lokaler motsvara en 
kostnadsminskning på 12 miljoner/år. Denna besparing generera en investeringspotential på mellan 
130-180 miljoner kronor med bibehållen lönsamhet. Inom Borås Stads fastighetsbestånd finns många 
byggnader kvar som inte har energieffektiviserats varför ett mål på 15 % är lågt satt om tillräckligt 
med resurser avsätts.     
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Detta mål kopplar mot  

FN:s globala hållbarhetsmål:  
Hållbara städer och samhällen 
Ekosystem och biologisk mångfald 
Hälsa och välbefinnande 
 
FN:s konvention om biologisk mångfald 
 
EU:s Art och habitatdirektiv 
 
EU:s ramdirektiv för vatten 
 
Nationella miljökvalitetsmål:  
God bebyggd miljö  
Ett rikt växt och djurliv 

Strategi i Borås 2025:  
Vi verkar för öppna landskap och för 
lokal ekologisk matproduktion som 
främjar biologisk mångfald 
Vi behåller och utvecklar de natur- och 
kulturvärden som finns i Borås 
 

 

HÅLLBAR NATUR 

 

Mål 5. Naturvärden och naturresurser i Borås 
ska bevaras och utvecklas 

Naturen har ett ovärderligt värde för människan. Den förser oss 
med livsnödvändiga resurser som vatten och syre, men också 
mat och material. Naturen har också ett värde för vår fysiska 
och psykiska hälsa då naturen är en plats för rekreation och en 
källa till psykiskt välbefinnande och själslig ro. Ekosystemens 
funktion och processer bygger på att det finns en biologisk 
mångfald, eftersom det i ekosystemen sker ett samspel mellan 
olika arter som alla har olika roller. Fungerande ekosystem med 
en stor mångfald av arter skapas av variation i skog, mark och 
vattenförekomster. Mosaiklandskapet, det vill säga det 
variationsrika landskapet med till exempel skogar, 
odlingslandskap och våtmarker, som finns i hela kommunen ger 
goda förutsättningar för variation. En förutsättning för att 
bevara mosaiklandskapet är att marken brukas och hänger på så 
sätt ihop med en levande landsbygd.  

 

Etappmål 5a. Alla yt- och grundvattenförekomster i kommunen ska ha en god ekologisk 
och kemisk status. 

Åtgärder: 

- Ta fram styrdokument för att förbättra miljöstatusen på yt- och grundvattenförekomster.  

Uppföljning: 

- Är Vattenresursprogrammet uppdaterat. 
- Vilka åtgärder har genomförts. 

 



Ansvarig:  

Kommunstyrelsen, Miljö- och konsumentnämnden, Borås energi och miljö AB, Tekniska nämnden. 

Kostnad:  

Personella resurser för att intensifiera arbetet med vattenfrågor.  

Utgångsläge: 

Arbete pågår på nationell nivå med att implementera EU´s vattendirektiv (2000/60/EG) och ta fram 
ett åtgärdsprogram för vatten som sedan ska implementeras i kommunerna. 

 I Vattenresursprogrammet beskrivs tillståndet för både grund- och ytvatten förekomster i Borås 
Stad. Vattenresursprogrammet innehåller även en mängd åtgärder som inte är genomförda. En 
uppföljning och uppdatering av programmet behövs därför.  

Etappmål 5b. Bevara och utveckla ett småskaligt odlingslandskap med hög biologisk 
mångfald.  

Åtgärder: 

- Återuppta arbetet med Kulturlandskap Borås, ett landsbygdsutvecklingsprojekt med fokus på 
natur.  

- Utreda behov av ytterligare naturreservat /biotopskydd. 
- Arbeta aktivt för att motverka och bekämpa invasiva arter. 

Uppföljning: 

- Kvalitativ uppföljning av hur många naturvårdprojekt som har genomförts.  
- Tillståndet för inventerade arter. Uppföljande inventering av ansvarsarter hasselmus, 

fladdermus, större vattensalamander, klockgentiana. 
- Inrättade naturreservat/biotopskydd. 
- Andel skyddad mark i kommunen. 
- Vilket arbete har bedrivits för att de invasiva arterna ska minska? 

Ansvarig:  

Miljö- och konsumentnämnden, Tekniska nämnden. 

Kostnad:  

Kostnad för projektledare. För naturvårdsprojekt som kan finansieras av länsstyrelsen krävs nästan 
alltid 50 procents egenfinansiering. Idag finns 200 000 kr årligen i naturvårdsfonden, dessa pengar 
skulle skapa mer biologisk mångfall om markägare får hjälp att söka pengar och kunskap om vilka 
åtgärder som är viktiga.   

Utgångsläge:  

Mellan 2012-2014 genomfördes projekt Kulturlandskap Borås. Inom projektet arbetades med 
följande områden. 

- Dialog och samverkan mellan olika aktörer. 
- Arbeta för att behålla det öppna landskapet. 
- Öka kunskap om arter i odlingslandskapet. 
- Informera om stöd och bidrag. 
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- Påvisa ekosystemtjänster. 

Under projektperioden söktes externa medel för ca 500 000 kr. Det finns fortfarande ett stort 
interesse bland markägare för att få stöd i naturvårdsarbete och med att söka projektmedel.  

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, 
som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, har negativa 
effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos 
djur och människor. 

Uppföljning 
 
I de tidigare miljömålen ”Miljömål för Borås 2013-2016”, beslutat av Kommunfullmäktige i december 
2012, finns ett antal mål som är helt eller delvist uppnådda. För de mål som inte är uppnådda 
fortsätter arbetet. Indikatorer knutna till dessa mål kommer följas i miljömålsuppföljningen. 

En Energi-och klimatstrategi har också tagits fram och antogs 2015. De mål och strategier som finns i 
energi- och klimatstrategin kommer följas upp i miljömåluppföljningen.  

Det finns även miljöarbete som inte är knutet till Borås Stads miljömål utan som initierats genom 
exempelvis motioner, beslut eller projekt. Även det arbetet följs delvis upp i miljömålsuppföljningen. 

Nämnder och bolag ansvarar för den årliga miljömålsuppföljningen. Till sitt stöd kan de utse 
miljörapportörer. Nämnderna och bolagen ska i samband med tertialuppföljning i augusti samt i 
samband med årsredovisningen redovisa det åtgärdsarbete som bedrivits och nämnd eller styrelse 
ska godkänna redovisningen.  

De frågor i verksamhetsuppföljningen som rör miljö inkluderar också uppföljning av: 

- Borås Stads Energi- och klimatstrategi 
- Borås Stads Riktlinjer för resor 

Etappmålsbedömningen görs i samverkan mellan berörda förvaltningar och bolag och redovisas 
årligen. Denna djupare analys av effekterna av åtgärdsarbetet på miljötillståndet redovisas till Miljö- 
och konsumentnämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden sammanfattar och redovisar miljömåluppföljningen till 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Borås Stads miljöpolicy 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka förslag till Borås Stads miljöpolicy 
på remiss till förvaltningar och bolag i kommunkoncernen Borås Stad. 
 

Ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2015 uppdraget att revidera Borås Stads 
miljömål 2012-2016 som även innehöll en miljöpolicy. I de reviderade miljömålen har 
vi valt att separera miljöpolicyn från miljömålen, vilket innebär att miljöpolicyn kom-
mer vara ett separat styrdokument. Miljöpolicyn ska nu skickas på remiss för att sedan 
justeras utifrån de synpunkter som kommer in. Den justerade miljöpolicyn kommer 
därefter skickas till Miljö- och konsumentnämnden för godkännande innan ett slutgil-
tigt förslag skickas till Kommunstyrelsen. 
  

Revidering av miljöpolicy 
Miljöpolicyn har reviderats så den kan användas i ett miljöledningssystem. Förvalt-
ningar och bolag kan miljöpolicy i det egna miljöledningssystemet.  
 
 
Agneta Sander Susanne Arneborg 
Miljöchef Energisamordnare 
 

Bilaga 
Miljöpolicy – remissförslag 
 
 



Miljöpolicy för Borås Stad - remissutgåva 
 
Borås Stad ska vara drivande i miljöarbetet och involvera medborgare, näringsliv och andra organi-
sationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Borås idag och för 
kommande generationer. Vi arbetar för ekologisk hållbarhet lokalt och globalt och säkra att en lång-
siktigt god hushållning tryggas utifrån en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Borås Stad är en 
ledande miljökommun som är lyhört för andras erfarenheter och gärna delar sina egna både lokalt, 
nationellt och internationellt.  
 
Arbetssätt 
Miljöarbetet ska förebygga och åtgärda miljöproblem. Genom ständiga förbättringar och med ambit-
ionen att vi ska vara en ledande miljökommun. Detta möjliggörs genom att arbeta strukturerat för att 
minska miljöpåverkan. 
 

1. Våra lokala miljömål beskriver vilket tillstånd vi vill uppnå och ger konkret vägledning om vad 
vi ska göra för att nå målen.  

 
2. Miljöarbetet och miljöhänsyn integreras i alla verksamheter och beslut som fattas i kommun-

koncernen.  
 

3. Resultatet av vårt arbete följs upp och sprids internt och externt.  
 

4. Genom miljöutbildningar, rådgivning, aktiviteter och projekt motiverar vi val som bidrar till 
en hållbar utveckling. Invånare, organisationer, företag samt andra aktörer lokalt, regionalt 
och globalt är målgruppen.  

 

Hörnpelare i Borås Stads verksamheter 
» Kretsloppsprincipen.  
Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna och ta om hand med minsta möjliga re-
sursförbrukning.  
 
» Hushållningsprincipen.  
Vi använder råvaror, mark och energi så effektivt som möjligt.  
 
» Försiktighetsprincipen.  
Vi arbetar för att förebygga eller minska risker för skador på hälsan eller miljön. 
 
» Utbytesprincipen.  
Vi ersätter miljö- och hälsofarliga produkter, ämnen och metoder med mindre skadliga alternativ.  
 
» Kunskapskravet.  
Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö. 
 

 

 



Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00

FAX 
033-35 30 25

Jenny Leonardsson, 033-35 30 37 
jenny.leonardsson@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(6) 

Datum 
2017-01-18 

Dnr 
2016-3059 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Sökande: 
Fastighet:  Seglora-Näs 1:5 

Sammanfattning 
   har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en 
komplementbyggnad för skogsbruket, samt byta ut den befintliga bryggan på 
fastigheten Seglora-Näs 1:5. Komplementbyggnaden ska användas för att förvara 
arbetskläder, båtmotor, åror och röjsåg, samt användas för värmeskydd och 
omklädning vid skogsarbete vintertid. 

Miljöförvaltningens bedömning är att det inte finns några särskilda skäl för att bevilja 
dispens från strandskyddsbestämmelserna med avseende på komplementbyggnaden. 
Vad gäller bryggan som ersätter en redan befintlig medfaren brygga finner 
miljöförvaltningen att det finns skäl till att bevilja en dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  

Förslag till beslut 
- Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens för en

komplementbyggnad.
- Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för brygga med måtten

2,0 x 7,0 meter, på fastigheten Seglora-Näs 1:5 vid Grytan, Borås Stad.

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §

Till denna tjänsteskrivelse hör en detaljkarta som bestämmer vilken yta på fastigheten 
som får tas i anspråk för den sökta åtgärden. Anläggningen ligger inte inom tomtplats, 
men i nära anslutning till övrig gårdsbebyggelse. Det är bara inom tomtplats som 
ägaren till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
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Ärendet 
  har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en 
komplementbyggnad för skogsbruket med måtten 3,4 x 4,9 meter samt byta ut den 
befintliga bryggan mot en ny med måtten 2,0 x 7,0 meter, på fastigheten Seglora-Näs 
1:5. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 1 november 
2016. Ritning och karta har också skickats in. Som underlag har även en 
Skogsbruksplan skickats in vilken visar att det finns 261,6 ha produktiv skogsmark på 
fastigheten Seglora-Näs 1:5, samt ett pågående skogsbruk. Ansökan har efterhand 
kompletterats med ytterligare information genom mailkonversation och bifogade 
handlingar. 

Sökande har ett fritidshus på gården men bor inte där utan åker ut för att jobba i 
skogen. Arbetet i skogen sker främst under vinterhalvåret och innebär till stor del 
röjning och plantering av löv för att skapa en vacker blandskog, samt skydd för att 
inte allt löv skall bli uppätet. Enligt sökande fungerar det inte att låta skogsbolagen 
sköta detta, då blir det bara gran. Komplementbyggnaden är avsedd för att ha 
någonstans att hänga upp arbetskläder som sökande annars transporterar fram och 
tillbaka i bilen, samt båtmotor, åror och röjsåg som idag förvaras i ladan. Fastighetens 
skogsmark ligger runt sjön Grytan-Uppsalen och transporten till de olika delarna av 
skogsmarken sker till stor del med motordriven eka. Det finns även en fyrhjuling med 
vilken transport på land sker. Enligt sökande ska komplementbyggnaden ha en kamin 
som sätts på när sökande kommer upp som ska kunna värma upp byggnaden under 
ett par timmar för att efter arbetet i skogen och ett dopp i sjön kunna värma upp sig 
och byta till andra kläder innan bilfärden hem igen. Enligt sökande är 
komplementbyggnaden nödvändig för att arbetet i skogen ska vara drägligt. 

Exempel på utfört arbete i skogen  
- Ädellövskog har planterats på 2,6 hektar i området mellan hagmark och skog ute

på halvön.
- Röjning under gamla ekar och runt yngre ekar och enar.
- Röjt fram gamla gärdsgårdar, husgrunder och jordkällare.
- Får och kor håller landskapet öppet.
- Bortröjning av gran runt sjöar och tjärn.
- Plantering av lövträd i skogen.

Sökandes fritidshus på gården Seglora-Näs nyttjas under sommarhalvåret då det är 
energikrävande att ha det uppvärmt på vintern. Övriga hus på gården ägs av sökandes 
kusiner. Samtliga byggnader är avstängda på vinterhalvåret.  

Platsen där komplementbyggnaden är tänkt att placeras är idag en träbelagd äldre 
stengrund, som används för att placera ut trädgårdsmöbler. Intill denna plats ligger 
idag en medfaren brygga som sökande avser byta ut mot en ny i samma storlek. Den 
nya bryggan är tänkt att byggas med två stockar, väl förankrade i land, som pekar ut 
över vattnet med bräder på.  
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen ligger inom Grytan och Uppsalen strandskyddsområde som är 200 meter. 
Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras. Miljö- och 
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
om det finns giltiga särskilda skäl. Det finns sex särskilda skäl som enligt miljöbalken 
är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna (MB kap 7 § 18 c). Åtgärden 
får dock inte tillåtas om den försämrar förutsättningarna för friluftslivet och om djur- 
och växtlivet påverkas även om det finns särskilt skäl.  

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna.  

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Anläggningen uppförs på tomtplats runt bostadshus.
- Anläggningen måste för sin funktion ligga inom strandskyddsområde.
- Anläggningen är av ett mycket angeläget intresse.

Skogsbruket 
För fastigheten Seglora-Näs 1:5 finns en skogsbruksplan som visar på 261,6 hektar 
produktiv skogsmark. Uppgifter från Skatteverket om Inkomst av näringsverksamhet 
för 2015 visar på en Intäkt på 276 081 kronor som enligt sökandes uppgifter kommer 
från skogsbruket. Enligt budgetsammanställning för 2017 kommer skogsbruket 
resultera i intäkter på 1 125 000 kronor. Miljöförvaltningens bedömning är att detta är 
tillräckligt med bevis för att det finns en befintlig näringsverksamhet och att 
inkomsterna inte är av marginell betydelse utan ger ett betydande ekonomiskt tillskott. 

Kring gården finns vidsträckta, steniga och lövrika betesmarker, naturvärdesklass 1 i 
Borås Stads naturdatabas. Gamla oregelbundna åkermarker och kraftiga odlingsrösen 
bildar en tilltalande och biologiskt viktig mosaik tillsammans med glesa lövdungar. 
Inslaget av träd är variationsrikt såväl vad gäller arter som åldersfördelning. Många 
grova och murkna träd har betydelse för svampfloran och fågellivet.  

Sökande uttrycker en vilja att öka andelen lövskog på sin mark, och har enligt 
uppgifter gjort flertalet naturvårdande insatser på sin fastighet. Ett fortsatt skogs- och 
jordbruk är därför av stor betydelse för naturvården, som kan bidra till levande skogar 
och ett rikt växt- och djurliv i enighet med de nationella miljömålen. 

1. Komplementbyggnaden
Komplementbyggnaden är avsedd att användas för skogsbruket, vilket enligt 7 kap
16 § miljöbalken är undantaget från förbudet under förutsättningen att bygganden
inte kan placeras utanför strandskyddat område. Fastigheten Seglora-Näs 1:5 utgörs
av 275 hektar, varav 261,6 hektar produktiv skogsmark. Hela fastigheten är inte inom
strandskyddsområde, varför en placering utanför strandskyddat område skulle vara
möjligt. Byggnaden är således dispenspliktig.

Komplementbyggnadens placering ligger inte inom tomtplats runt bostadshus. Enligt 
Prop. 1997/98:45 (del 2 s. 89) kan det finnas skäl att ge dispens om 
komplementbyggnaden förläggs så att den bildar en sammanhållen enhet tillsammans 
med huvudbyggnaden och andra befintliga byggnader, under förutsättningen att 
kompletteringen inte medför en utvidgning av det privata området på bekostnad av 
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det område som är tillgängligt enligt allemansrätten. Vidare framgår att en byggnad 
inom strandskyddsområde är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten från att 
beträda området, utan redan om den avhåller allmänheten från att beträda området, 
vilket innebär att hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde av ett område har 
betydelse (Prop. 1997/98:45 del 2 s. 86). 

Miljöförvaltningen anser att platsen i fråga ligger i nära anslutning till övriga gården, 
men inte tillräckligt nära för att det ska ge intrycket av en sammanhållen enhet 
tillsammans med huvudbyggnad och övriga befintliga byggnader utan att utöka det 
privatiserade området. Platsen är idag en träbelagd äldre stengrund som används för 
trädgårdsmöbler, och området runt om används vintertid för uppläggning av ekor. 
Platsen kan inte anses vara lagligen ianspråktagen i den bemärkelsen som avses i 
7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken. 

Gården Yttre Näs ligger på en halvö vilket innebär att vill man ta sig ut på halvön så 
promenerar man nära gården. Mellan ladan och platsen för komplementbyggnaden 
finns en grusväg som allmänheten kan nyttja för att promenera förbi. Att ta sig längs 
strandlinjen ut på halvön är lite bökigt med sluttande partier och till fots är det därför 
lättare att söka sig upp på grusvägen en bit. Även om komplementbyggnaden inte 
hindrar allmänheten från att ta sig förbi gården så kommer anläggningen i fråga att 
öka den avhållande verkan. 

För att komplementbyggnaden ska fungera som förvaringsutrymme för båtmotor, 
åror och röjsåg som ska lastas på ekan vid bryggan är det lämpligt om byggnaden är 
placerad nära sjön. Båtmotor, åror och röjsåg förvaras idag i ladan. Ladan ligger, enligt 
Borås Stads kartverktyg IntraMap, cirka 80 meter från bryggan. Miljöförvaltningens 
bedömning är att 80 meter är en rimlig sträcka att transportera båtmotor, åror och 
röjsåg, med hjälp av en skottkärra borde det räcka med en vända till ladan.  

Miljöförvaltningen anser inte att det finns några bärande skäl för att en 
komplementbyggnad måste ligga på den aktuella platsen, det finns rimliga och 
alternativa placeringar på sökandes tomtplats alternativt i närmare anslutning till 
gården, där verksamhetsrelaterade krav skulle kunna uppfyllas, även om det ur ett 
bekvämlighetsperspektiv skulle innebära ett större avstånd för sökande.  

Angeläget intresse (MB kap 7 § 18 c punkt 5) innebär enligt Prop. 1997/98:45 (del 1 
s. 321) sådana ingrepp som är motiverade med hänsyn till naturvårds- och
miljöintressen. Det arbete som sökande utför i skog och mark är av stor betydelse för
naturvården. Miljöförvaltningen kan dock inte se att detta skulle vara skäl nog för att
placera komplementbyggnaden på det ställe som sökande avser och vidhåller.

Dispens kan heller inte ges i enlighet med 7 kap 18 § punkt 6 miljöbalken, 
anläggningen är inte av annat mycket angeläget intresse. 

2. Bryggan
Bryggan som ansökan avser är tänkt att ersätta den befintliga bryggan som idag är
något medfaren. Den nya bryggan ska vara i samma storlek som den befintliga
(2,0 x 7,0 meter) vilket innebär att det inte sker något förändrat hinder ur
strandskyddets syfte. Den nya bryggan kommer likt den gamla vara en flytbrygga, det
kommer därmed inte ske någon nämnvärd påverkan på bottenmiljön samt växt- och
djurlivet i vattnet.
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Proportionalitetsbedömning 
Enligt 7 kap 25 § miljöbalken får en inskränkning i enskilds rätt inte gå längre än vad 
som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Bestämmelsen innebär att 
vid prövning om ett särskilt skäl föreligger ska det göras en intresseavvägning där det 
även tas hänsyn till den enskildes intressen (Prop. 2008/09:119 s. 104). Då särskilda 
skäl ej föreligger så görs heller ingen proportionalitetsbedömning. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningens bedömning är att det inte finns några särskilda skäl för att bevilja 
dispens från strandskyddsbestämmelserna med avseende på komplementbyggnaden. 
Vad gäller bryggan som ersätter en redan befintlig medfaren brygga finner 
miljöförvaltningen att det finns skäl till att bevilja en dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  

En dispens för bryggan är förenligt med strandskyddets syfte. Växt- och djurlivet 
påverkas inte och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av 
byggnationen. 

Miljöförvaltningen bedömer att det stämmer med gällande översiktsplan och kraven 
på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 5 316 kronor enligt kommunens taxa 2016. 
Faktura skickas separat. 

Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. 

Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Agneta Sander Jenny Leonardsson 
Miljöchef Kommunbiolog 

Bilagor 
Ansökan 
Bilagor till ansökan 
Skogsbruksplan 
Översiktskarta 
Detaljkarta 
Fotobilaga 
Budget 2017 
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Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 
Sökande



Ansökan        1(4) 

Fyll i blanketten på datorn, skriv ut 
och underteckna den. Om du väljer 
att fylla i förhand, texta tydligt 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00

FAX 
033-35 30 25

Ansökan om strandskyddsdispens 
Enligt 7 kap. miljöbalken 

Sökande 
För- och efternamn Personnummer 

Postadress 

Postnummer Ort 

Telefon dagtid  

E-post

Ansökan avser 
Fastighet(er) på platsen för åtgärden 
Fastighetsbeteckning Kommun 

Samtliga fastighetsägares namn och adresser (om annat än sökande) 

Typ av åtgärd 
Byggnad 

Nytt bostadshus Gäststuga Tillbyggnad av befintligt hus 

Komplementbyggnad (t.ex. garage, förråd) annat 

Brygga 
Ny Utökning av befintlig Annat 

Mått på brygga  

Annan anläggning/åtgärd 

 

 

SEGLORA-NÄS 1:5 BORÅS

7 x 2 meter
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Beskrivning av åtgärden 
(exempelvis storlek på tillbyggnad, komplementbyggnad, material, placering, behov av att gräva, fylla ut) 

Använd extra papper om det inte får plats 

Beskrivning av platsen 
(nuvarande användning, byggnader) 

Särskilda skäl 
(de särskilda skälen som du anser finns för att du ska få dispens från skyddsföreskrifterna, mer information på sidan 4) 

På tomtplats runt bostadshus Motivering 

Bakom människoskapad barriär mot stranden 

Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

Utvidgning av pågående verksamhet 

Angeläget allmänt intresse, ej på annan plats 

Mycket angeläget intresse 

Nuvarande markanvändning 

Yta som berörs 
Markområde 

Vattenområde 

Berörs jordbruksmark? 
Ja Nej 

Brygga 
Ersätta befintlig brygga, tänkte mig ett par träbalkar rakt ut med bräder på så den inte "ligger i vatten" så som nu. 
Samma storlek som nuvarande. 

Byggnad 
På och något mindre än befintlig grund. I trä, plåttak.Inga behov gräva eller fylla ut. 

Bifogar skisser med mått, bilder och exakt placering.

På etablerad tomtmark, vid gräsmattan. 
Det är en träbelagd gammal grund som i decenier använts som en altan med matbord och stolar. 

Har aldrig sett några utomstående i närheten av platsen. För att komma till platsen måste man gå direkt på vår tomt aldelles 
jämte våra byggnader. Man hindrar inte framkomlighten om någon ändå skall gå här. Man kommer inte fram här nu på grund 
av högt elstaket aldelles bakom platsen. Grinden 75 meter bort jämte ladan. 

Se bilagor för exakt placering och bilder på platsen.

Bryggan. ror oftast till min arbetsplats i skogen. Gården 
infamnar hela sjön grytan och ungefär hälften av all strand runt 
Uppsalen. 
Det utgör ingen förändring bara en gammal sunkig brygga som 
byts mot ny i samma storlek. 
Nära barriär inte mot "stranden" utan promenad utmed 
stranden. Passage ca 70 meter bort for den som inte är ko 
rädd. 
Byggnad. Se kompletterande uppgifter

Som en altan, solterras med bord stolar.

Se bilaga, 6 sidor

Se bilaga, 6 sidor
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Kompletterande uppgifter 
tex. åtgärdor för att förebygga skada/ar. kompensationsåtgärder) 

Det kommer inte uppstå några skador. Varken natur eller människor berörs. 

Motivering Byggnad. Arbetar hårt med att skapa biologisk mångfald genom alt p,lantera ädellöv, röja runt enar, ek osv. 
Behöver en plats där jag kan hänga mina kläder, byta om, hoppa i sjön och bytai till civila kläder och förvara min utrustning 
(röjsåg, sågar, skyddsutrustning. planteringsutrustning mm). 

Som det är nu är det en stor startsträcka för mig innan jag fått ordning på alla grejerna. Jag får ha med en massa . 
arbetskläder i bilen och efter utfört arbete sätta mig smutsig och genomsvett i en kall bil för att köra en timme innan jag är 
hemma. Det är ohållbart då jag är "månskensbonde" och försöker få några timmar gjort på helgen eller efter mitt vanliga 
jobb. 

Skogsbruk:et: 286 hektar i stora delar eftersatt skogsbruk. Jag har dessutom stora ambitioner vad gäller att skapa en mer ,. 
"omväxlande" miljö. planterat en ädellövskog, röjer gläntor och ädel träd, en osv. Planterar ut ädellöv i skogen och fölsöker 
skydda den självföryngring som sker (även av tall). Det är för mycket gran i skO�jen. 

Ni får gärna komma och titta det är fantastiskt vackert och kommer bli vackrare. 

Skogsbruk:et ger ett betydande tillskott till min försörjning 256.705,- före skatt förra aret. Utdrag ur deklaration i bilaga.

Till ansökan ska bifogas ritning och tydliga kartor 
• som visar var den planerade atgärden är belägen, dels översiktligt och dels mer detaljerat
• som beiskriver den planerade byggnaden, anläggningen/anordningen,. dess läge, storlek/yta och eventuell

påverkan på natur/kulturvärden
• norrpil ska anges på kartan
• foto öv,er området får gärna bifogas för att underlätta kommunens anl,äggning
• kartan ska ha skalstock och åtgärden markeras skalenligt

Underskrift 

Ort ocnda1um 

Göteborg :1016-10-31 / 
Na'}ln eckol g 

Ll 
I i' I ,.., 

L -� , ------,.__ 

Namnförtydligande

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att information du lämnar lagras och 
bearbetas i register av förvaltning/nämnd. 

En avgift iör prövning av strandskyddsdispens, enligt beslut från Kommunfullmäktige, tas ut i samband med att 
ärendet orn strandskyddsdispens behandlas. 

Skicka ainsökan till 

Borås Stad 
Miljöförvaltninggen 
501 80 Biorås 



4(4) 

Information 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan om dispens tas ut oavsett om ansökan bifalles eller avslås. 

Betalning 
Vi skickar en faktura till dig i samband med att du får ditt beslut om strandskyddsdispens. 

Lagstiftning 
De bestämmelser som gäller för strandskyddsdispens finns att läsa i 7 kap. 13-18 §§ i miljöbalken. 

Särskilda skäl 
Vid prövning av dispens från strandskydd är endast de sex särskilda skäl som är angivna i 7 kap. 13-18 §§ i 
miljöbalken giltiga för att bevilja dispens. 

Särskilt skäl Exempel 

Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för allemansrättslig tillgång och växt- 
och djurliv 

Inom etablerad tomtplats* 

Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksam-
het eller annan exploatering väl avskilt från strandlinjen 

Bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg, 
större verksamhet eller annat av människan skapat hinder 

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och 
behovet kan inte tillgodoses på någon annan plats Båtbrygga, hamn 

En pågående verksamhet behöver utvidgas och 
utvidgningen kan inte genomföras på annan plats Industriverksamhet, hamnverksamhet 

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse och behovet kan inte tillgodoses 
på någon annan plats 

Tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för frilufts-, 
naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen, 
tillgänglighetsför rörelsehindrade 

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat 
mycket angeläget intresse En unik situation under mycket speciella omständigheter 

* Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten är utsläckt. Där har ägaren en hemfridszon
(privat zon)

Gör ingen åtgärd innan vi gett dispens 
Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader eller påbörja 
förberedelsearbeten. 

Sök i god tid 
Ansökan om dispens beslutar om dispens ska lämnas eller inte. Det kan ta tre till fyra månader att få ett beslut. 
Ska du bygga under sommaren? Sök gärna hösten innan. 

För mer information kontakta: 
Miljöförvaltningen. 033-35 30 00 



Pilen visar den exakt placeringen (den gamla grunden som nu används som soldäck).
Röda fyrkanten är ju ungefärlig.
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� Skatteverket 
Blanketten lir en undarbllaga 1111 blankett NE. Den kan 
lämnas av fysisk person eller dodsbo som har flera verk
samheter med skilda bokföringar eller som driver närings• 
verksamhet med någon annan och har gemensam bokfOring 
lnformat,on om hur du fyller I blanketten finns I broschyrerna 
Bokföring, bokslut och deklarallon del 1 och 2, SKV 282 och 
283 Ange belopp I hela krontal 

Inkomst av näringsverksamhet 
N EA

Enskilda näringsidkare 

Rom Tom I Räkenskapsår j2015-a1•01 l 2015-12-31 I
Datum dA bl3nkotten fylls I Numrering vid flol'II NEA 

1 
Den ,knttskyldlgco namn Person-lorganl1atlon1nummer 

[xxx I I  
Verkaamhoten, art I JORDBRUKSFASTIGHET 

Sjalvstandlg n!lrlngsverksamhet bedrivs I utlande� D Je 

I Personnummer rodov11ning1an1vang 1 

1 Vid redovlenlng av gomcn,em verksemhat semt vid rorenklat uppglftslamnando ro, enkelt 
bolog Om det ar du 10m *' rodov,1nlng1an1vorlg 1ka du fylla I ditt eget personnummer 

Balansräkning/räkenskapsschema 
Anlägg n lngstlllg_ånga r 

81 Immat ella anlllggn1ngs11llgångar 

er och markanlAggnlngar 
1ch andra tillgångar som Inte får 

• 

84 970 ;;i2 yggn 
ark o 
rivas 1 av 6 795.� 

84 I Maskin 

_!3 5 l9vrlg1 

er och Inventarier 

11nlaggnlngshllgån11ar 
·-

2 Ska lnto fyllas I ev den 10m uppranar förenklat llrabokslut 

Omsättnlngstlllgångar 

86 Varulager 
r--

87 Kundfordringar 

88 Ovrlgo fordringar 

B9 Kassa och bank 

424 224 

Resultaträkning/räkenskapsschema 
Intäkter 

R1 
FörSIIIJnlng och utfört arbete samt 

276 081 övriga momspliktiga Intäkter + 

R2 Momsfria Intäkter + 39 000 

R3 Bli· och bostadsförmån m.m 

R4 Ranteintllkter m.m + 400 

Kostnader 

R5 Varor, matorlal och ljllnster -

R6 övrige externa kostnader - 54 854

R7 Anstalld personal 

R8 Ranlekostnader m m -
www.skattevarket.ao 

J 

Eget kapital 

810 I Eget kapital (tillgångar· skulder) I 7 247 9291 

Obeskattade reserver 2 

Avsättningar� 

Skulder 

813 Låneskulder 

814 Skatteskulder -
816 Leverantöraskulder 

816 O vrlga skulder 

Avskrivningar 

R9 
Avskrivningar och nedskrivningar 
byggnader och markanllggningar 

Avskrivningar och nedskrivningar 

R10 
maskiner och lnvantarier och 
lmmate'.!!!_la tillgångar 

Arets resultat 
Bokfört rosultot 

-

-

R11 I (förs over till sidan 2 R12) (+/-)1 =

NEAM-1-oe-201•p4 

57 261_ 

li_2]_ 

256 705 

III Il Il Il Il I lll 1111111111111111111111111111111111 111111 111 



Grunden

Tagen från grunden

Behov av ombyte och bad innan hemresa

Brygga med 
måttstock



261,6
25%

67%

0%

0%

1%

7%

0%

PRODUKTIV SKOGSMARK

30451
0

7527

20396

0

0

297

2231

0

1283

264

927

0

0

8

85

0

Tall
Gran
Barr
Bok
Ä.l
Lö
Al

TRÄDSLAG

Tillväxt

21%

72%

0%

0%

1%

7%

0%

m3sk/ha/år4,9

6,8

Volym % Tillväxt/år %

Bonitet

m3sk m3sk

m3sk/ha/år

Överstånd.

Volymer

18,8Övriga Ägoslag

116

TOTAL AREAL

Varav:

Volym/ha m3sk/ha

Åtgärsår

Arealer

Planerad Avverkning/Uttag

TOTALT

280,4

Sammanställning av skogstillstånd
Näs 1:5

Tall Gran Barr Bok Ä.löv Löv Al
m3sk m3sk m3sk m3sk m3sk m3sk m3sk

Totalt
m3sk

0%

16,1MYR
2,3VATTEN
0,4VÄG

Målklass Areal Volym Tillväxt
Ha % M3sk %M3sk %

Fördelning på målklasser

PG 236,9 91% 1224 95%28007 92%
PF 3,1 1% 18 1%853 3%
NS 18,2 7% 32 3%1238 4%
NO 3,4 1% 9 1%353 1%

261,6 128330451Totalt

0 0 0 0 0 0 00
5216 3942 0 0 0 218 010561
5216 3942 0 0 0 218 01056Summa planerad
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Prodarea M3sk/ha M3sk/ha
UTTAG

per ha.Totalt %M3sk
TALL

%M3sk
GRAN

%M3sk
Barr

%M3sk
Bok

%M3sk
Ä.löv

%M3sk
Löv

%M3sk
AlAREAL

%
VOLYM M3sk Bonitet Tillväxt

M3sk
ÅLDERS-
KLASS

Näs 1:5

Åldersklassgruppering

Kalmark 21,2 8,1 0,0 08% 00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1-10 år 18,1 7,0 2,7 16 5 57% 121 1% 74% 0% 0% 0% 25% 0%

11-20 år 23,3 7,1 2,6 110 130 8 199% 11247 44% 52% 0% 0% 0% 3% 0%

21-30 18,0 7,3 6,5 236 1124 32 417% 771392 17% 81% 0% 0% 0% 2% 0%

31-40 46,4 7,1 6,8 1150 5086 300 119418% 1416536 18% 78% 0% 0% 0% 5% 0%

41-50 64,3 7,2 7,2 1484 8606 406 83525% 16310496 14% 82% 0% 0% 0% 4% 0%

51-60 11,9 6,3 6,9 1069 1337 152 3275% 2152558 42% 52% 0% 0% 0% 6% 0%

71-80 26,8 4,7 2,9 952 529 297 1191 010% 1112969 32% 18% 0% 0% 10% 40% 0%

81-90 8,5 5,9 3,8 887 923 14 9103% 2151824 49% 51% 0% 0% 0% 1% 0%

91-100 13,6 7,0 4,5 789 2161 61 14605% 2213011 26% 72% 0% 0% 0% 2% 0%

101-110 3,1 6,4 3,8 266 389 25 3541% 219680 39% 57% 0% 0% 0% 4% 0%

111-120 4,8 2,7 1,8 342 32 37 712% 86411 83% 8% 0% 0% 0% 9% 0%

120+ 1,6 6,0 3,3 242 64 01% 191306 79% 21% 0% 0% 0% 0% 0%

0 5216261,6 7527 20396 0 0 297 22316,8 4,9 25%11630451 67% 0% 0% 1% 7% 0%TOTALT 100%

1283,3Tillväxt / år
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 ha.

10 ha.

20 ha.

30 ha.

40 ha.

50 ha.

60 ha.

70 ha.

Areal i hektar

Åkl

Näs 1:5
Åldersklassfördelning Areal

Kalmar

Gran

Al

Barr

Bok

Ä.löv

Löv

Tall
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 m3sk

2000 m3sk

4000 m3sk

6000 m3sk

8000 m3sk

10000 m3sk

12000 m3sk

Volym

Åld.kl.

Åldersklassfördelning Volym;
Näs 1:5 Urval:

Gran

Al

Barr

Bok

Ä.löv

Löv

Tall

Kalmark
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Näs 1:5 Urval:

Arealfördelning, trädslag Volymfördelning trädslag

23%

64%

0%0%0%2%
11%

25%

67%

0%0%0%1%

7%

Gran

Al

Barr

Bok

Ä.löv

Löv

Tall

Kalmark
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Avdelningsbeskrivning Näs 1:5
Bestånd Ålder Areal M3/ha M3 SI Dia Höjd Gy Stam Tall Gran Bar Planerad åtg. År % Uttag

årprod ha m3sk m3sk
Bok Ä.l Lö Al

cm m m2/ha % % %% % % % m3skst/ha
Rev.årHkl MålK Imp - - - - - - - 

ägo ha
GYL Veg Fukt

Skifte: 565
0,0 0 01 02,3Vatten

6,6 1 7 G24 1 1 1 2000 100 lövröjning 12 7
OLIKÅLDRIGT, LUCKIGT

K2 PG0,0 Ej angiv

10,1 106 1071 G24 13 13 13 2500 100 mellangallring 1 20 2273 37R1 PG0,0 Ej angiv

2,4 115 276 G24 9 9 26 4500 17 834 30R1 PG0,0 Ej angiv

21,9 168 3679 G24 15 18 22 1200 1005 42
DELV. BERGBUNDET.

G1 PG0,0 Ej angiv

0,7 178 125 T22 29 1006 102S1 PG0,0 Ej angiv

1,3 178 231 G24 30 22 16 250 12 88 slutavverkning 1 50 1287 92
GLEST, BERGBUNDET

S1 PG0,0 Ej angiv

1,3 190 247 T24 24 21 21 840 367 308 58G2 PG0,0 Ej angiv

1,0 183 183 G26 15 18 25 1200 28 729 42G1 PG0,0 Ej angiv

0,0 0 010 02,4Myr

0,9 84 76 T16 29 17 10 300 58 4211 112

RESTRIKTIONSKLASS: NO
BIOTOPBESKRIVNING: HÄLLSKOG

S1 NO0,0 Ej angiv
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Avdelningsbeskrivning Näs 1:5
Bestånd Ålder Areal M3/ha M3 SI Dia Höjd Gy Stam Tall Gran Bar Planerad åtg. År % Uttag

årprod ha m3sk m3sk
Bok Ä.l Lö Al

cm m m2/ha % % %% % % % m3skst/ha
Rev.årHkl MålK Imp - - - - - - - 

ägo ha
GYL Veg Fukt

Skifte: 565
1,5 270 405 G26 34 24 23 375 413 83 slutavverkning 1 80 35412 103

BERGIMP. OCH BERGBRANTER.BERGBUNDET
S1 PG0,0 Ej angiv

1,9 147 279 G26 21 20 12 430 188213 50
RESTER AV TORPBEBYGGELSE. STENMURAR ETC. BRA DELAR GALLRAS.FORNMINNE

G2 PG0,0 Ej angiv

2,1 239 502 G28 20 21 27 1300 19 8114 47G1 PG0,0 Ej angiv

3,4 320 1088 G28 28 23 31 699 237 6115 56G2 PG0,0 Ej angiv

7,4 0 0 G26 plantering 116 0
LUCKIGT, GLEST, DELVIS FÖRSUMPAT

K1 PG0,0 Ej angiv

1,6 211 338 G28 35 24 20 296 89 8317 72G2 PG0,0 Ej angiv

2,2 112 246 G22 11 11 16 2300 1320 67 underröjning 118 30
MOSSE I NORR.OLIKÅLDRIGT, DELVIS FÖRSUMPAT

G1 PG0,0 Ej angiv

2,4 103 247 G24 14 12 15 1800 1210 78 mellangallring 1 25 7819 42G1 PG0,0 Ej angiv

1,5 220 330 G26 22 21 19 1050 287 65 senaregallring 1 20 7320 52
OLIKÅLDRIGT.  FUKTIGT, GALLRA MED TIMBEAR. SE ÖVER DIKEN

G2 PG0,0 Ej angiv

2,7 147 397 T16 23 94 6 förstagallring 1 20 8221 42
TALLMOSSE. MINDRE DEL YNGRE GRAN = FASTMARK.

G2 PG0,0 Ej angiv

0,0 0 022 02,9Myr
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Avdelningsbeskrivning Näs 1:5
Bestånd Ålder Areal M3/ha M3 SI Dia Höjd Gy Stam Tall Gran Bar Planerad åtg. År % Uttag

årprod ha m3sk m3sk
Bok Ä.l Lö Al

cm m m2/ha % % %% % % % m3skst/ha
Rev.årHkl MålK Imp - - - - - - - 

ägo ha
GYL Veg Fukt

Skifte: 565
4,7 158 743 G26 20 18 17 737 66 88 mellangallring 1 20 18523 42G2 PG0,0 Ej angiv

1,9 171 325 G28 19 18 19 918 6 94 mellangallring 1 20 8024 47G2 PG0,0 Ej angiv

3,0 282 846 G26 31 24 25 476 11 89 slutavverkning 1 100 95025 92
SÖDRA DELEN AVVERKAS 2010

S1 PG0,0 Ej angiv

2,5 98 245 T18 23 17 11 1000 100 senaregallring 1 25 6826 52
MOSSLAGGAR OCH GRUSGROP MED YNGRE SKOG.OLIKÅLDRIGT.  FUKTIGT, GALLRA MED TIMBEAR. SE ÖVER DIKEN

G2 PG0,0 Ej angiv

3,3 212 700 G24 24 20 20 800 32 6827 91
SVAG MARK. GRAN OV.

S1 PG0,0 Ej angiv

3,9 86 335 T16 23 1189 senaregallring 1 20 7128 113
OLIKÅLDRIGT, VARIERANDE BONITET. FUKTIGT, GALLRA MED TIMBEAR. SE ÖVER DIKEN

G2 PG0,0 Ej angiv

1,4 198 277 T18 19 16 24 950 1184 5 senaregallring 1 30 8629 52
TORVMARK 

G2 PG0,0 Ej angiv

0,9 167 150 T20 30 18 18 500 659 3530 105S1 PG0,0 Ej angiv

1,6 148 237 T20 26 20 14 700 783 1031 93
TORVMARK
ANTECKNING ÅTGÄRD: GALLRA I TALLEN I KANTERNA DÄR DET GÅR ATT KOMMA ÅT.

G2 PG0,0 Ej angiv

4,2 0 0 G2632 0
GLEST, OJÄMNT
ANTECKNING ÅTGÄRD: SPARA ETT 10-20 M BRETT BRYN MOT SJÖN MED TALL M.M.

K1 PG0,0 Ej angiv

den 10 oktober 2016 Sida 3 av 8
LandInfo Skog  Licens för  



Avdelningsbeskrivning Näs 1:5
Bestånd Ålder Areal M3/ha M3 SI Dia Höjd Gy Stam Tall Gran Bar Planerad åtg. År % Uttag

årprod ha m3sk m3sk
Bok Ä.l Lö Al

cm m m2/ha % % %% % % % m3skst/ha
Rev.årHkl MålK Imp - - - - - - - 

ägo ha
GYL Veg Fukt

Skifte: 565
3,2 67 214 G26 8 9 13 3000 30 7033 27R1 PG0,0 Ej angiv

2,8 227 636 T24 16 16 28 1800 62 3834 37G1 PG0,0 Ej angiv

4,1 0 0 G2635 0
OLIKÅLDRIGT

K1 PG0,0 Ej angiv

0,2 373 75 G30 24 24 29 600 100 senaregallring 1 15 1336 52G2 PG0,0 Ej angiv

18,2 68 1238 B20 29 21 8 135 762437 79
MYCKET VACKER RESTAURERAD HAGMARK MED STORA NATUR OCH KULTURV.VERKSTADSPLATS
RESTRIKTIONSKLASS: NS
BIOTOPBESKRIVNING: HAGMARK

G2 NS0,0 Ej angiv

5,4 226 1220 T24 30 22 21 450 1664 2038 80G2 PG0,0 Ej angiv

0,0 0 039 08,5Myr

5,6 93 521 T20 16 13 13 2800 2564 11 mellangallring 1 20 12940 42G1 PG0,0 Ej angiv

1,3 176 229 T22 22 19 19 695 521 74 mellangallring 1 20 5441 47G2 PG0,0 Ej angiv

0,4 100 40 T18 25 17 11 400 1079 1142 79
TORVMARK.

G2 PG0,0 Ej angiv

5,7 6 34 G26 3 100 röjning 143 15R1 PG0,0 Ej angiv
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Avdelningsbeskrivning Näs 1:5
Bestånd Ålder Areal M3/ha M3 SI Dia Höjd Gy Stam Tall Gran Bar Planerad åtg. År % Uttag

årprod ha m3sk m3sk
Bok Ä.l Lö Al

cm m m2/ha % % %% % % % m3skst/ha
Rev.årHkl MålK Imp - - - - - - - 

ägo ha
GYL Veg Fukt

Skifte: 565
2,1 243 510 T22 27 53 47 senaregallring 1 20 10444 82

FUKTIGT.
G2 PG0,0 Ej angiv

3,6 154 554 G22 15 14 22 1612 516 79 mellangallring 1 30 17445 40G1 PG0,0 Ej angiv

2,4 150 360 T22 15 13 22 1699 32 68 förstagallring 1 20 7546 35G1 PG0,0 Ej angiv

0,0 0 047 01,1Myr

7,1 23 163 T24 6 57 43 röjning 148 20R1 PG0,0 Ej angiv

1,4 1 1 G26 1 2 2500 6821 1149 8K2 PG0,0 Ej angiv

3,8 1 4 T24 2000 100 avverkning öf 1 40 550 4
SURDRÅG

K2 PG0,0 Ej angiv

0,8 81 65 T24 9 8 17 4000 62 38 underröjning 151 27R1 PG0,0 Ej angiv

2,7 234 632 G24 15 16 26 1800 100 mellangallring 1 15 9852 47
SVAGA DELAR.

G1 PG0,0 Ej angiv

1,8 132 238 T20 26 18 17 448 680 14 senaregallring 1 20 5053 81G2 PG0,0 Ej angiv

3,7 223 825 G24 33 21 25 361 24 76 fröträdställn 1 85 75654 87S1 PG0,0 Ej angiv

1,8 185 333 G26 18 17 18 1000 42 58 mellangallring 1 20 7055 45G2 PG0,0 Ej angiv

den 10 oktober 2016 Sida 5 av 8
LandInfo Skog  Licens för  



Avdelningsbeskrivning Näs 1:5
Bestånd Ålder Areal M3/ha M3 SI Dia Höjd Gy Stam Tall Gran Bar Planerad åtg. År % Uttag

årprod ha m3sk m3sk
Bok Ä.l Lö Al

cm m m2/ha % % %% % % % m3skst/ha
Rev.årHkl MålK Imp - - - - - - - 

ägo ha
GYL Veg Fukt

Skifte: 565
1,3 311 404 G28 20 20 27 1700 100 underröjning 156 47G1 PG0,0 Ej angiv

9,9 149 1475 G26 15 15 18 3300 824 68 underröjning 157 42G1 PG0,0 Ej angiv

1,3 111 144 T20 29 17 14 338 777 1658 91
TORVMARK/HÄLLMARKSSKOG GRÄNSANDE MOT SJÖ.

S1 NO0,0 Ej angiv

6,4 6 38 G26 4 4 16 4000 36 6459 17R1 PG0,0 Ej angiv

1,6 60 96 G26 9 8 16 2885 13 87 förstagallring 1 30 4160 30
BÄCKRAVIN, GALLRINGSBART I Ö KANTEN

R1 PG0,0 Ej angiv

1,0 150 150 G24 17 16 18 1084 100 senaregallring 1 20 3661 50G2 PG0,0 Ej angiv

1,6 185 296 G20 18 17 22 1084 100 senaregallring 1 25 8762 57
Ö. DELEN EJ GALLRAD 2010DELVIS FÖRSUMPAT

G1 PG0,0 Ej angiv

1,8 33 59 G26 7 7 19 3500 10063 25R1 PG0,0 Ej angiv

3,4 0 0 G2664 0
OLIKÅLDRIGT

K1 PG0,0 Ej angiv

9,1 131 1192 T24 17 16 16 932 28 7265 40G1 PG0,3Väg Ej angiv

1,1 136 150 G28 18 19 15 800 100 blädning 1 20 2366 49G2 PG0,1Väg Ej angiv

1,6 191 306 T24 34 24 17 275 79 2167 134S1 PG0,0 Ej angiv
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Avdelningsbeskrivning Näs 1:5
Bestånd Ålder Areal M3/ha M3 SI Dia Höjd Gy Stam Tall Gran Bar Planerad åtg. År % Uttag

årprod ha m3sk m3sk
Bok Ä.l Lö Al

cm m m2/ha % % %% % % % m3skst/ha
Rev.årHkl MålK Imp - - - - - - - 

ägo ha
GYL Veg Fukt

Skifte: 565
1,0 247 247 G26 17 18 24 1700 99168 42G1 PG0,0 Ej angiv

18,4 148 2723 G26 14 14 18 2800 108 82 mellangallring 1 25 71869 37G1 PG0,0 Ej angiv

3,1 275 853 G26 31 23 23 500 416 80 slutavverkning 1 40 38270 94
BRANT RAVIN - STOR DEL TEKNISKT IMP.
RESTRIKTIONSKLASS: PF
BIOTOPBESKRIVNING: RAVIN

S1 PF0,0 Ej angiv

1,5 77 116 G22 9 20 8071 27R1 PG0,0 Ej angiv

4,5 71 320 G24 9 9 14 2000 100 röjning 172 27R1 PG0,0 Ej angiv

1,2 111 133 T16 19 14 16 900 188273 80G2 NO0,0 Ej angiv

0,0 0 074 01,2Myr

0,9 279 251 T24 34 20 28 495 91 975 87S1 PG0,0 Ej angiv

1,6 0 0 G26251 0
SÖDRA DELEN AVVERKAS 2010

K1 PG0,0 Ej angiv

0,5 0 0 T24531 0
ENSTAKA ÖF TALL

K1 PG0,0 Ej angiv

0,7 6 4 G26 4 2 3 3000 100551 9K2 PG0,0 Ej angiv
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Avdelningsbeskrivning Näs 1:5
Bestånd Ålder Areal M3/ha M3 SI Dia Höjd Gy Stam Tall Gran Bar Planerad åtg. År % Uttag

årprod ha m3sk m3sk
Bok Ä.l Lö Al

cm m m2/ha % % %% % % % m3skst/ha
Rev.årHkl MålK Imp - - - - - - - 

ägo ha
GYL Veg Fukt

Skifte: 565
2,4 1 2 G24 1 1 3000 3070 röjning 1581 9K2 PG0,0 Ej angiv

4,1 3 12 T24 3 6327 10 avverkning öf 1 95 19671 11K2 PG0,0 Ej angiv

3,2 1 3 G24 2000 100 lövröjning 15401 4

ANTECKNING ÅTGÄRD: FRÖTRÄDSSTÄLLNING SOM SKA MARKBEREDAS FÖR SJÄLVSÅDD

K2 PG0,0 Ej angiv

den 10 oktober 2016 Sida 8 av 8
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Översiktskarta

Seglora-Näs 1:5

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



FOTOBILAGA 
Sida 
1(1) 

Datum 
2017-01-03 

Dnr 
2016-3059 

Strandskyddsdispens på fastigheten Seglora-Näs 1:5 

Foton: 2016-11-14 



17-01-17 Budgetsammanställning

Näs 1:5 Urval: Budget Näs 1:5 2017

INTÄKTER Areal Uttag Bruttointäkt Avvkostnad Beräknat netto
ha m3fub kr kr kr

Barrskog
Slutavverkning 21,3 2 320 1 369 900 232 700 1 137 200
Förryngringshuggn.
Senaregallring 55,7 1 650 638 000 288 900 349 100
Förstagallring 8,4 160 57 000 34 500 22 500

Lövskog
Slutavverkning
Förryngringshuggn.
Senaregallring
Förstagallring
Bidrag, Ersättn.
Summa 85,4 4 130 2 064 900 556 100 1 508 800

KOSTNADER Areal Beräknad kostnad
ha kr

Skogsvårdskostnader
Markberedning/pl 3,4 40 800
Plantering, 1,0 10 000
Bekämpning
Röjning 15,0 96 200
Stamkvistning

Övriga kostn.
Vägar 100 000
Certifiering 9 500
Kontinuerlig sb.plan
Dikning 25 000

Förvaltningsarvoden
Grundarvode 15 624
Avverkning 37 170
Skogsvård 8 040
Kommission 41 298

Summa 383 632

BERÄKNAT RESULTAT 1 125 000



Detaljkarta

Seglora-Näs 1:5

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000



Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00

FAX 
033-35 30 25

Jenny Leonardsson, 033-35 30 37 
jenny.leonardsson@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2017-01-04 

Dnr 
2016-3403 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Sökande: 
Fastighet:  Bosnäs 3:1 

Sammanfattning 
  har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 
nytt fritidshus som ersätter det tidigare bostadshuset som vandaliserats på Bosnäs 
Stora 6, del av fastigheten Bosnäs 3:1.   har i en kompletterande ansökan även 
ansökt om att få anlägga en mindre brygga. 

Miljöförvaltningen bedömer att det finns skäl för att bevilja dispens för nybyggnation 
av fritidshus samt brygga, på fastigheten Bosnäs 3:1 vid Bosjön, Borås Stad. 
Dispensen är förenat med villkoren att det nya fritidshuset placeras på samma plats 
som tidigare, bryggan placeras vid tomtens norra strand för att inte hindra trafik i 
sundet mellan Bosjön och Äktasjön, samt att marken utanför tomtplatsavgränsningen 
återställs till sitt naturliga skick, och sanden tas bort från stranden. 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för nybyggnation av fritidshus med 
måtten 6 x 9 meter samt brygga med måtten 2 x 1 meter, på fastigheten Bosnäs 3:1 
vid Bosjön, Borås Stad. Dispensen är förenat med villkoren att det nya fritidshuset 
placeras på samma plats som tidigare, bryggan placeras vid tomtens norra strand för 
att inte hindra trafik i sundet mellan Bosjön och Äktasjön, samt att marken utanför 
tomtplatsavgränsningen återställs till sitt naturliga skick. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §

Till denna tjänsteskrivelse hör en karta som bestämmer hur stor den privata zonen är 
på fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som 
ägaren till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 



Sida 
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Datum 
2017-01-04 

Dnr 
2016-3403 

Ärendet 
  har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 
nytt fritidshus som ersätter det tidigare bostadshuset som vandaliserats på Bosnäs 
Stora 6, del av fastigheten Bosnäs 3:1.   har i en kompletterande ansökan även 
ansökt om att få anlägga en mindre brygga. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 9 december 2016, kompletteringen inkom 
samma dag. Ritning och karta har också skickats in. Den 23 december 2016 inkom 
ytterligare komplettering av uppgifter samt fotografier som visar den gamla stugans 
läge.  

Arrendet av Bosnäs Stora 6 övertogs av   den 1 juni 2016. Fritidshuset som stod 
på tomten vandaliserades och var enlig sökande i så dåligt skick att det var osäkert att 
beträda stugan. Fritidshuset revs den 20 oktober 2016. Ansökan om 
strandskyddsdispens inkom efter det att stugan tagits bort. 

Vid besök på platsen den 22 december 2016 upptäcktes att flertalet träd tagits bort, 
stora ytor mark hade skrapats rent och förberedelser för ett nytt hus hade påbörjats. 
Vidare hade sand forslats dit och lagts längs med en del av stranden, som för att 
anordna en sandstrand. På platsen fanns det även nedbrunna husrester.  

Miljöförvaltningens synpunkter 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen ligger inom Bosjön strandskyddsområde som är 200 meter. Inom 
strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras. Miljö- och 
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
om det finns giltiga särskilda skäl. Det finns sex särskilda skäl som enligt miljöbalken 
är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 § c miljöbalken). 
Åtgärden får dock inte tillåtas om den försämrar förutsättningarna för friluftslivet eller 
för djur- och växtlivet även om det finns särskilt skäl.  

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna.  

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Det är av mycket angeläget intresse.

Miljöförvaltningen bedömer att det finns skäl för att bevilja dispens. Det skall dock 
förtydligas att vi inte ger dispens i enlighet med 7 kap 18 § c punkt 6 miljöbalken, 
byggnaden är inte av annat mycket angeläget intresse.  

Det skäl som miljöförvaltningens bedömning grundar sig på är att byggnaden 
kommer att ligga helt inom ianspråktagen tomtplats runt det tidigare fritidshuset, där 
allmänheten inte har tillträde (7 kap 18 § c punkt 1 miljöbalken).  

Denna dispens är förenad med villkor. 
- Det nya fritidshuset, som blir något större till ytan, ska placeras på samma plats

som det tidigare fritidshuset.
- Bryggans placering bör vara vid norra delen av stranden på tomten för att inte

hindra eventuell trafik igenom sundet mellan Bosjön och Äktasjön.
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2017-01-04 

Dnr 
2016-3403 

- Marken utanför tomtplatsavgränsningen runt fritidshuset ska återställas till sitt
naturliga skick. Detta innebär att det kan behövas återplantering av trädslag som
är naturliga för omgivningen, exempelvis ek, tall och björk. Inte trädgårdsväxter.
Anordningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken.

- Strandområdet ska återställas till sitt naturliga skick, vilket innebär att
sandstranden ska bort.

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Dispens är förenligt med 
strandskyddets syfte. Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens 
tillgång till strandområdet försämras inte av byggnationen. 

Miljöförvaltningen bedömer att det stämmer med gällande översiktsplan och kraven 
på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 5 316 kronor enligt kommunens taxa för 
2016.  

Faktura skickas separat. 

Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. 

Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Jenny Leonardsson 
Kommunbiolog 

Agneta Sander 
Miljöchef 

Bilaga 
Den kompletterade ansökan 
Bilaga till ansökan 
Fotokomplettering 
Arrendeavtal 
Fotobilaga från besök 
Översiktskarta 
Tomtplatsavgränsning 

Beslut skickas till 
Sökande
Länsstyrelsen 



rtm}J BORÅS STAD 

Ansöl<an om strandskyddsdispens 
Enligt 7 kap. miljöbalken 

Sökande 
För· och efternamn 

I  Postadress I 
Postnummer 
1
Telefon dagtid 

E-post

I 
Ansökan avser

Fastlghot(or) 
Fastiahotsbeteckning 

pA pl8taon 
 
för 6tg�rcJon

BOSNÅS STORA 6 
Il I, 

O.).)j) \ 

Ort 
I 
Mobiltelefon 
1 

Personnummer 
1 

Kommun 
BORAS 

Ansökan 1(4) 

Fyll I blanl<ellen på datorn, skriv ut 
och underteckna den Om du väljer
att fylla I förhand, texta tydlig! 

BORÅS STAD
Miljö- och l<onsumcntnämnden

2016 -12- 0 9 

�01 b - 2flO� 

Samtllaa fastiahetsägares namn och adresser {om annat än sökande) 

Typ av åtgärd 
�gnod
l2S.J Nytt bostadshus O Gäststuga 

0 Komplementbyggnad (tex garage, förråd) 

�gga 
i& Ny 

Mått på brygga 

D Utökning av befintlig 

2 - j •'\,\ 

Annan anläaanlnq/åtaärd 

MIijöförvaitningen 

POSTI\DRFSS 

501 00 Borås 
DCSOKSADlltSS 
Slurcgatrin '12 

0 Anna! 

WEBOPLllfS 

boms.so 

D Tillbyggnad av befintligt hus 

D annat 

E•POST 

miljo@boras so 
TELEFON 

033-35 30 00 
rl\X 

033-35 30 25



Kompletterande uppgifter 
I ex. lit ärdor för alt förob a skada/or kon1 onsallonsåt ärdor 

Tanken med att arrondera var att rusta upp stugan och bygga ut mod stugans halva yta. Enligt Jenny Pleym var det okej 
utan att söka dispens. På sonsommaron upptäcl<le Jag att den blivit vandaliserad och därmed obebollg och var utom 
räddning 
Jag bifogor on blid pä hur stugan såg ut vid köp. 

-> t 1 1 f 1 1 t I. I, r , 1 ' / I () 1. ' l (, , S I 1 !? ,, , 1 

de I ,, ,, l)",t.z� ... -; ri J I 

TIil ansöl<an ska bifogas ritning och tydliga kartor 
• som visar var den planerade åtgärden är belägen, dels överslldligt och dels mer detaljerat
• som beskriver den planerade byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge, storlek/yta och eventuell

påverkan på natur/kulturvärden
• norrpll sl<a anges på kartan
• foto över området får gärna bifogas för att underlätta l<ommunens anläggning
• kartan ska ha skalstock och åtgärden marl<eras skalenligt

Underskrift 

2 (. I 6 

Personuppgifter I ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att Information du lämnar lagras och 
bearbetas I register av förvaltning/nämnd. 

3(4) 

En avgift för prövning av strandskyddsdispens, enligt beslut från Kommunfullmäldige, tas ut i samband med att 
ärendet om strandskyddsdispens behandlas. 

Skicka ansökan till

Borås Stad 
Miljöförvaltninggen 
501 80 Borås 
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Jenny Leonardsson

Från:
Skickat: den 23 december 2016 13:50

Till: Jenny Leonardsson

Ämne: Re: Angående ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Hej Jenny, 

Tack för ditt mail. 

Jag har letat efter bilder som kan styrka vart stugan låg. Jag finner ett par stycken som kanske kan vara till hjälp.  

Den ena är när du ser barnen sitta närmast vattnet. Bakom sitter deras farmor, du ser hennes fot. I andra bilden ser 
du från och med vart hon sitter och där ser ni hur nära stugan faktiskt är vattnet.  

Den tredje är inifrån stugan med utsikt ut. 

Och den fjärde är från kanten av stugan mot vattnet.  

I samtal vi hade sist så lät du osäker på om där den nya stugan skall ligga ligger närmare vattnet än innan, men jag 

vill snarare påstå att den ligger längre bak. Så långt bak som det går med tanke tomtgränsen och det är dessutom 

lite berg och sluttningar där.  

Jag vill poängtera att JAG har inget emot om ni önskar att jag backar bakåt, dvs en bit till ifrån vattnet. Jag vill ha den 

längre bak, men är omöjligt som jag beskriver.  

Det hade varit jättebra om du hade kunnat träffa mig där ute så jag kan förklara mer och visa dig vart tomtens 
gränser går. Om det inte går så kan jag visa dig med att sätta ut pinnar hur gränserna går och vart nya stugan skall 

ligga och skicka fler kort till dig. 

Vad det gäller schaktande av jord. Jag har ej schaktat någon jord. Däremot har jag tagit bort och rensat bort där det 

har blivit övervuxet mossa, ris och ogräs. Även det ser du ju på bilderna.  

Hör av dig efter julledigheterna.  

Tills dess får du ha en riktigt skön jul och nyår med dina nära och kära! 
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Med vänlig hälsning, 

23 dec. 2016 kl. 11:13 skrev Jenny Leonardsson <jenny.leonardsson@boras.se>: 

Hej, 

Jag och en kollega har varit ute och inspekterat området där torpet tidigare stått och där ni tänker er 
att det nya huset ska stå.  
I och med att ni redan rivit torpet, grävt och schaktat bort jord är ärendet svårbedömt och skulle 
kunna ligga till grund för ett avslag. 
För att kunna göra en säkrare bedömning behöver jag fler fotografier från stället.  

God Jul och Gott Nytt År!

Vänliga hälsningar 

Jenny Leonardsson 
Kommunbiolog 
----------------------------------------------------------------------------- 
Borås Stad - Miljöförvaltningen - Miljökommunikation 
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Besöksadress: Sturegatan 42 
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 30 37 Fax: 033-35 30 25 
Webbplats: boras.se/miljo  

Borås är en Fairtrade City 
För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande 



ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSARRENDE 

Markägare: 

Nuvarande 
arrendator: 

Borås Stad, 212000 - 1561, Kommunstyrelsen, 501 80 Borås, nedan 
kallad kommunen 

Ny arrendator:  , - , med adress    
Borås nedan kallade arrendator. From 2017-03-01 

Fastighet: Del av Borås Bosnäs 3:1. 

Avtalsnummer: 

Hä1med överlåtes rubricerat arrende från  till  . Överlåtelsen gäller från med 
2016-06-01. Men registreras för fakturering först 2017-03-01 då nuvarande arrendator 
betalat års faktura t om 2017-02-28. I övrigt enligt nu gällande avtal. 

Denna handling är upprättat i tre likalydande exemplar varav kommunen och 
arrendatorer tagit var sitt. 

O l

  
Nttvarande arrendator 

Överlåtelsen godkännes härmed: 
Borås 2016-c.&= I 8' 

BOR.AS STAD, 
Kommunstyrelsen 

��JLL 
Markchef 

[ V j 

Borås 2016-0S::. 17 

 
J\!y arrendator 



Mellan 

markägaren Borås Stad, Kommunstyrelsen, 501 80 Borås, nedan kallad kommunen, 

och 

:;i5?:>5 
arrendator, , ,  Borås, 
nedan kallade arrendatorn, 

träff as följande 

AVTAL OM BOSTADSARRENDE 

Arrenderad mark 
Kommunen upplåter till arrendatorn med arrende ett område om cirka 500 m

2 

av fastigheten 
Borås Bosnäs 3:1. Arrendeområdets belägenhet framgår av bifogade karta. 

Ändamål 
Det arrenderade området utgör en tomt för ett fritidshus, som ägs av arrendatorn. 
Arrendatorn förbinder sig att ej använda byggnaden som fast bostad, dvs helårsbostad. 

Arrendetid 
Arrendetiden är 2010-03-01 -- 2015-02-28 

Arrendeavgift 
Arrendeavgiften är 4.000 kronor för varje arrencleår. Avgiften skall betalas årsvis i förskott till 
kommunen. 
Kommunen översänder inbetalningskort till arrendatorn. 

Index 
Arrendeavgiften indexregleras efter konsumentprisindex med oktober månad 2009 som bas för 
indextalet. Arrendeavgiften skall dock aldrig sättas lägre än 4.000 kronor. 

Särskilda avgifter 
Arrendatorn svarar för avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom områdets 
nyttjande, t.ex. fastighetsskatt/avgifl, renhållning, vägavgifter m.m. 

Förbud mot upplåtelse i andra hand 
Arrendatorn får inte utan kommunens samhällsplaneringsenhets skriftliga medgivande upplåta 
nyttjanderätt till någon del av det arrenderade området. 

Byggnader 
Arrendatorn får inte utan kommunens samhällsplaneringsenhets skriftliga medgivande och 
bygglov göra någon tillbyggnad av befintlig byggnad och ej heller uppföra någon ny byggnad 
inom arrendeområdet. 





Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav kommunen och arrendatorn tagit var sitt. 

Borås den 

BORÅS STAD 

t't/z 2010 

Bevittnas: 

anti�� 
/ 

c/fl �(__ 

Borås den 11-/
:z.. 

2010

xxxxxxx 





FOTOBILAGA 
Sida 
1(1) 

Datum 
2017-01-04 

Dnr 
2016-3403 

Strandskyddsdispens på Bosnäs Stora 6, del av fastigheten Bosnäs 3:1 



Foton: 2016-12-22 



Översiktskarta

Bosnäs Stora 6

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Tomtplatsavgränsningskarta

Bosnäs Stora 6

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400



Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00

FAX 
033-35 30 25

Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2016-12-22 

Dnr 
2016-003530 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2 
Ny förskola i Gånghester, Borås Stad. 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola, samt planlägga 
fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål. För fastigheten Hulta 4:28 medges två 
våningar. Fastighetens tillkommande byggrätt föreslås bli likt den byggrätt som finns 
för resterande villor i området.  

Förskolan kommer utgöra övergången mellan tätortens västra delar och 
friluftsområdet Kransmossen. Förskolan kommer att byggas i ett område som enligt 
Borås Stads grönområdesplan har högsta skyddsvärde, klass 1. Därför krävs 
kompensationsåtgärder för att kunna ianspråkta marken för förskolan. Dessa åtgärder 
kommer att beskrivas i planens granskningshandlingar när de går ut på remiss.  
För att försöka bevara upplevelsen av naturrummet kommer förskolebyggnaden 
också ha trä som fasadmaterial och utföras med vegetationsbeklätt tak, exempelvis 
sedum. Förskolans utemiljö och lekutrustning regleras inte men föreslås vara 
naturanpassad.  

Miljöförvaltningens synpunkter att enbart ta i anspråk mark söder om 
Stenhuggargatan, för att undvika exploatering av högre naturvärden, har beaktats i 
planarbetet. Önskemål om att reglera utformning och terränganpassa framtida 
byggnation för att minska påverkan på friluftsområdet som helhet negativt har också 
beaktats. Därför tillstyrks fortsatt planarbete och en beskrivning av 
kompensationsåtgärder inför granskning.  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen under förutsättning att den 
kompletteras med kompensationsåtgärder för intrång i grönområdet inför granskning. 

Ärendet 
  våningar. Fastighetens tillkommande byggrätt föreslås bli likt den byggrätt som finns 
för resterande villor i området.  
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Intrång i grönområde 
Förskolan kommer att byggas i ett område som enligt Grönområdesplanen har högsta 
skyddsvärde, klass 1. Därför krävs kompensationsåtgärder för att kunna ianspråkta 
marken för förskolan. Dessa åtgärder kommer att beskrivas i planens 
granskningshandlingar när de går ut på remiss. Det område som berörs bedöms inte 
ha några enskilt höga naturvärdesobjekt som oåterkalleligt förstörs, utan har 
helhetsvärde som sammanhållen grönstruktur.  
 
Byggnadens utförande 
Utöver kompensationsåtgärderna så kommer förskolebyggnaden ha trä som 
fasadmaterial och utföras med vegetationsbeklätt tak, exempelvis sedum för att 
försöka bevara upplevelsen av naturrummet. Förskolan utgör övergången mellan 
tätortens västra delar och friluftsområdet Kransmossen.  

Utemiljön 
Förskolans utemiljö och lekutrustning regleras inte i detaljplanen, men föreslås vara 
naturanpassad.  
 
Befintlig infrastruktur 
Området för förskola kommer att anslutas till kommunala ledningar för vatten och 
avlopp. Avloppet kommer behöva pumpas då förskolan ligger på en höjd. Området 
kan ansluta till befintligt fjärrvärmenät, el- och teleledningar.  

Trafik 
I planens närområde finns ingen separat gång- och cykelbana men vägarna är smala 
och hastigheten låg inom området. Busshållsplats finns på cirka 400 meters 
gångavstånd. Längs Stora Vägen/Gånghestervägen finns cykelbana med koppling till 
Borås centrum. 30 nya parkeringsplatser behöver skapas för förskolan inom 
kvartersmark. Bilparkering tillåts öster om framtida förskola och angöring sker från 
Häljasjövägen, via Stenhuggargatan. Förskolan beräknas främst försörja Gånghester, 
vilket innebär att eventuell framtida trafikökning kommer att ske inom samhället och 
därför inte kommer att påverka väg 1700. 
 
Dagvatten 
Fördröjning av dagvattnet ska ske. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Positiva förutsättningar 
Miljöförvaltningen ser positivt på planförslaget då området har möjlighet till 
anslutning till befintlig infrastruktur, tillgång till kollektivtrafik och klarar riktvärden 
för buller.  
 
Intrång grönområde 
Miljöförvaltningen har i det tidiga planarbetet påpekat den hänsyn som krävs och att 
kompensationsåtgärder behöver genomföras då högt klassad natur, enligt 
Grönområdesplanen, tas i anspråk.  
 
Miljöförvaltningens synpunkter att enbart ta i anspråk mark söder om 
Stenhuggargatan, för att undvika exploatering av högre naturvärden, har beaktats i 
planarbetet. Önskemål om att reglera utformning och terränganpassa framtida 
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byggnation för att minska påverkan på friluftsområdet som helhet negativt har också 
beaktats.  
 
Förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås också i planhandlingarna vara naturan-
passad även om detta inte är möjligt att reglera i detaljplanen. Några inspirationsbilder 
inkluderas i planhandlingarna. Att naturanpassa utemiljöer och lekutrustning är ett 
arbete som Borås Stad också behöver arbeta med på lång sikt, i samverkan mellan 
flera olika kompetenser, för att hitta lösningar som både är tillgänglighets och 
miljöanpassade. Erfarenheter från denna förskola kan förhoppningsvis spridas till fler 
förskolor.  
 
Sammanfattande bedömning 
Sammanfattningsvis tillstyrks fortsatt planarbete och en beskrivning av 
kompensationsåtgärder inför granskning.  
 
 
 
 
Agneta Sander  Johanna Johansson 
Miljöchef      Miljöutredare  
 

Bilaga 
Planhandlingarna  
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
 
 















































 
 
Ämne: Inbjudan till samråd detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, 
Borås Stad. 
 

Förlängd samrådstid till 21 februari 2017 
 
Inbjudan till samråd detaljplan för Gånghester, del av 
Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola i Gånghester, samt planlägga 
fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål. Planområdet utgör entré till Kransmossens 
friluftsområde, ett för Borås värdefullt grönområde. Byggnaden ska samspela med 
omkringliggande miljö och inte förändra upplevelsen av naturrummet. Genom att planen både 
reglerar utformning,  
men också terränganpassningav framtida byggnation, bedöms utbyggnaden inte påverka 
friluftsområdet  
som helhet negativt. Oexploaterad mark tas enbart i anspråk söder om Stenhuggargatan,  
vilket är ett område där det inte finns höga naturvärden. 
 
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett 
väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om 
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan förlora 
rätten att överklaga. Kontaktpersoner för samfälligheter ombeds informera övriga delägare om 
innehållet i detta brev. Vägsamfälligheten Råslätt S:2 påverkas eftersom vägen kommer att 
användas av förskole-verksamheten. Den blivande förskolefastigheten kommer att behöva 
ansöka om medlemskap i vägföreningen och den gemensamhetsanläggning som finns för 
området. 
 
Upplysningar: 
Anna Westergården tfn. 010 615 33 99, e-post: anna.westergarden@ramboll.se 
Kristina Axelsson tfn. 033-35 85 11, e-post: kristina2.axelsson@boras.se 
 
Synpunkter till 
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 21 februari via e-post till 
detaljplanering@boras.se. 
Ange planens diarienummer BN 2016-1210. Yttrandet önskas som digitalt textformat för att 
underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med 
brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Birgitta Höök 
Detaljplan 
____________________________________________________________ 
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen 
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan 
Twitter: @detaljplanboras  
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Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Torpa-Hestra 4:1 m.fl. 
- Ändring i form av tillägg för kv. Berwald

Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN2015-1706) 

Sammanfattning 
Planen syftar till att ändra bestämmelserna i de befintliga byggrätten inom kvarteret 
Berwald 89 för att möjliggöra uppförande av ytterligare åtta bostadsrätter. 
Miljöförvaltningen tycker att det är positivt att ändringen bidrar till skapandet av fler 
bostäder i ett attraktivt område och föreslår att Miljö- och konsumentnämnden 
tillstyrker förslaget. 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till ändring i form av tillägg till 
detaljplanen. 

Ärendet 
Planen syftar till att ändra bestämmelserna i de befintliga byggrätten inom kvarteret 
Berwald 89 för att möjliggöra uppförande av bostadsrätter. Vidare föreslås en 
förtätning genom att tillåta ytterligare åtta bostadsenheter inom byggrätten. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen tycker att det är positivt att ändringen bidrar till skapandet av fler 
bostäder i ett attraktivt område.  

Agneta Sander Pia Aspegren 
Miljöchef Miljöutredare 

Bilaga 
Planbeskrivning 
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Ändring i form av tillägg till detaljplan för

del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89 

BN2015-1706Dp Samråd

O
rkestervägen
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al

th

ornsgatan

Flöjtvägen



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

1. Inledning
Planens syfte 
Planen syftar till att ändra bestämmelserna i de befintliga 
byggrätten inom kvarteret Berwald 89 för att möjliggöra 
uppförande av bostadsrätter. Vidare föreslås en förtätning 
genom att tillåta ytterligare åtta bostadsenheter inom bygg-
rätten.

Planområde
Fastigheten ligger i Hestra området utmed Flöjtgatan/
Valthornsgatan. Man kommer dit från Symfonigatan via 
Orkestervägen och Flöjtgatan. Fastigheten är privatägd 
och omfattar ca 6600 m2. I norr längs tomtgräns ligger en 
vattenledning under prickmark med ledningsrätt. I södra 
delen finns en vattenledning och en fjärrvärmeledning utan 
ledningsrätt vilket behöver regleras och märkas ut som 
u-område.

Gällande detaljplan
I gällande detaljplan, P987, som vann laga kraft 2000-12-11, 
finns en bestämmelse som reglerar antalet tomter som bygg-
rätterna får delas in i. Denna bestämmelse hindrar byggande 
av fler bostäder än angivet antal.

Kommunala beslut  
Kommunstyrelsen gav genom delegationsbeslut 2015/
KS0665 214 daterat 2015-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att ändra detaljplanen för Hestra Parkstad, Berwald 
89. 

2. Planbestämmelser 
En ändring av fastighetsindelningesbestämmelserna har 
gjorts, där e100 har ersatts med e400. Denna ändring innebär 
ett tillskott på 8 nya bostäder. Bestämmelserna P1 och e2 
har ersatts med P4 och e5 för att kunna tillåta bostadsrätter. 
Bestämmelser som inte ska gälla längre är överkryssade.  
Ett område har markerats med u1 och försetts med pricks-
kraffering, vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. Ledningsrätten ska vara 
minst 4 m bred och placeras över den befintliga ledningen, 
enl. Borås Energi och Miljös instruktioner. I övrigt inga 
bestämmelser om byggnadernas utformning har ändrats. 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden för tillägget till plankartan är 5 år.

3. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Planändringen 
bedöms inte få några särskilda konsekvenser eller påverka 
gällande miljökvalitetsnormer. 

Hållbar utveckling
Planen bidrar till skapande av fler bostäder i ett attraktivt 
område och leder därmed till en förtätning av bebyggelsen, 
vilket är positivt för Borås Stads mål att bygga för en hållbar 
utveckling. 

4. Administrativa frågor
Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt eftersom detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Om alla sakägare har godkänt planförslaget under samrådet 
kommer planförfarandet att ändras till begränsat planförfa-
rande och därmed gå direkt till Samhällsbyggnadsnämnden 
för antagande. 

Planbeskrivning
Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89, Borås Stad, upprättad den 15 december 2016. 

Översiktskarta



DETALJPLAN 3

Organisatoriska frågor
Samråd sker i januari 2017, planen beräknas kunna antas i 
april 2017. 

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Medverkande tjänstemän 
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning.

Planavdelningen

Michaela Kleman                         Zilka Cosic
plan- och bygglovschef            planarkitekt
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PLANBESTÄMMELSER
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Miljö- och konsumentnämnden 

Mindre partiklar och fler levande människor – det är rätt bra 
Motion av Anders Österberg (S)  
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2009/KS0403) 

Sammanfattning 
Borås klarar miljökvalitetsnormerna (MKN) för partiklar även om halterna periodvis 
kan vara höga. Därmed krävs inte en åtgärdsplan för att minska halterna. Partiklar 
bedöms vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska tätorter. 
Information om halterna, riskerna och åtgärder är därför viktig. Åtgärder kan vidtas 
både av den enskilde boråsaren liksom av väghållarna.  

Förslag till beslut 
Miljönämnden tillstyrker motionen. Tekniska nämnden bör få i uppdrag att ta fram en 
plan för information och åtgärder avseende problemet med höga partikelhalter.  

Ärendet 
Motionären, Anders Österberg (S), redovisar en bakgrund till varför partiklar är ett 
problem i luften - även i Borås - liksom ett förslag i tre punkter: 

1) Dubbdäcksanvändningen i Borås skall minskas. Detta skall också vägas mot
trafiksäkerhet.

2) Gatunämnden ges extra resurser för att i mars och april eller annan lämplig
tidpunkt arbeta mer med dammbindning.

3) Vägbeläggningen på våra gator förbättras.

Motionären redovisar även att partikelhalterna minskar med 5 µg/m3 (5 tusendels 
mm/m3) när andelen dubbdäck minskar med 10 %.  

Miljökontorets synpunkter 
Det finns miljökvalitetsnormer för PM10 – dvs. partiklar mindre än 10 µm och PM2,5

dvs. partilar mindre än 2,5 µm. 
Miljökvalitetsnorm 

 PM10 µg/m3 
medelvärden 

Max antal 
överskrid./år 

Dygn 50 35 
Kalenderår  40 
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Miljökvalitetsnorm 

PM2,5 µg/m3 
Årsmedel   25  

Årsmedel 2020  20  

 
Miljökontoret har tidigare mätt partikelhalten på Almåsgymnasiet under flera vinter-
perioder. Dessa mätningar har visat att en del vintrar har halterna varit höga och med 
överskridande av den nivå där helårsmätningar krävs för PM10. Därför finns sedan 
början på 2008 en kontinuerlig mätare som nu är placerad vid Kungsleden utanför 
Stadshuset som är den mest belastade gatan i Borås. 
 
Halterna har sedan 2008 då vi påbörjade kontinuerliga mätningar i gaturum klarat 
MKN för PM10. Fyra av dessa år har nedre utvärderingströskeln överskridits. Vilket 
innebär att kommunen bör göra kontinuerliga mätningar. 
 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Antal 

dygn MKN 
  Över 50 
µg/m3 

9 

8 1 1 9 15 10 8 5 
Antal 
dygn 

Över 35 
µg/m3 

23 

21 2 8 18 31 27 11 18 
Antal 
dygn 

Över 25 
µg/m3 

38 

42 9 31 33 39 54 17 32 
Årsmedel 20 17 11 14 15 17 16,9 20          14 
 
 
 
 
Om MKN överskrids är kommunen skyldig att ta fram ett åtgärdsförslag för att 
normerna skall klaras. Halterna i Borås når inte upp till kravnivån, men väl valda 
åtgärder skulle medverka till lägre halter och därmed bättre hälsa. 
 
Sverige har även tagit fram miljökvalitetsmål med högre ställda krav: 

Mål 2010 PM10 

Max  
överskri
d./år PM2,5 

Max  
överskrid./
år 

Dygn 30 35 25 
3 

Årsmedel 15  10  

 
Dessa mål är satta med den uttalade ambitionen att minimera hälsopåverkan av 
partiklar. Vid ett flertal år har miljökvalitetsmålet överskridits för PM10 .¨ 
 
 
 

Hälsoeffekter 
Partiklar bedöms vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska 
tätorter. Långtidsexponering av partiklar i omgivningsluften kan orsaka sjuklighet och 
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förtida dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Kortvarigt förhöjda partikelhalter 
kan leda till luftvägsbesvär för astmatiker och andra känsliga grupper. 
Exponering för partiklar kan hos barn försämra lungfunktionen och påverka 
lungornas normala utveckling. Partiklar är mycket aktiva när det gäller ohälsa. Både i 
sig själva liksom som bärare av gasformiga luftföroreningar som fäster på partiklarna 
och därmed får möjlighet att verka under längre tid när partiklarna fastnar i 
luftvägarna. Ju mindre storlek på partiklar desto längre ner i lungorna tränger de och 
desto större risk för ohälsa. 
 

Källor  
 
Partiklarna har olika ursprung. Större partiklar skapas till stor del genom att 
partiklar rivs loss från vägbanan av bilarnas däck, framförallt av dubbdäck. Andra 
partiklar bildas från slitage av däck, bromsblock eller andra delar av bilen. 
Partiklar i luften kan också komma ifrån att partiklar som redan finns på vägen 
virvlar upp av vinddraget från trafiken. Mindre partiklar kommer till stor del från 
bilavgaser och annan förbränning. 

Åtgärdsförslagen 
1) Information till boråsarna om såväl dubbdäck och deras för- och nackdelar 

samt risken med höga partikelhalter och resultaten av mätningarna i Borås bör 
stärkas. Även information om tänkbara åtgärder från både boråsarnas och 
kommunens sida bör ingå i en sådan informationsinsats.  
 
En väl så effektiv åtgärd kan vara att begränsa trafiken där många människor 
vistas genom t.ex. gågator eller andra trafikregleringar. Här kan t.ex. 
effektiviteten av skyltningen mot genomfartstrafik på Allégatan ifrågasättas. 
 

2) Effekterna av dammbindning/spolning är begränsade till en kort tid i direkt 
anslutning till åtgärden, men åtgärden leder också till att partikelnivåerna 
sänks när problemen är som störst. En översyn av gatustädningen – i 
synnerhet i anslutning till vårens upptorkning av gatorna - kan vara behövlig. 

  
3) En bättre vägbeläggning, med mindre finpartiklar, bidrar till att minska 

damningen men å andra sidan kan en hårdare beläggning ha andra negativa 
effekter så som högre bullernivåer. 

 
Miljöförvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker motionen. Tekniska nämnden bör 
få i uppdrag att ta fram en plan för information och åtgärder avseende problemet med 
höga partikelhalter. 

 
 

Agneta Sander Thomas Vidholm 
Miljöchef Miljöutredare 
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Remiss: ”Mindre partiklar och fler levande människor – det är 
rätt bra” Motion av Anders Österberg (S)  
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2009/KS0403) 
 
Nämndens beslut  
 
Miljönämnden tillstyrker motionen. Tekniska nämnden bör få i uppdrag att ta fram en plan 
för information och åtgärder avseende problemet med höga partikelhalter.  
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
 
Borås klarar miljökvalitetsnormerna (MKN) för partiklar även om halterna periodvis kan vara 
höga. Därmed krävs inte en åtgärdsplan för att minska halterna. Partiklar bedöms vara den 
luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska tätorter. Information om halterna, 
riskerna och åtgärder är därför viktig. Åtgärder kan vidtas både av den enskilde boråsaren 
liksom av väghållarna.  
 
 
Nämndens yttrande  

Ärendet 
Motionären, Anders Österberg (S), redovisar en bakgrund till varför partiklar är ett problem i 
luften - även i Borås - liksom ett förslag i tre punkter: 
 

1) Dubbdäcksanvändningen i Borås skall minskas. Detta skall också vägas mot 
trafiksäkerhet. 

2) Gatunämnden ges extra resurser för att i mars och april eller annan lämplig tidpunkt 
arbeta mer med dammbindning. 

3) Vägbeläggningen på våra gator förbättras. 
 
Motionären redovisar även att partikelhalterna minskar med 5 µg/m3 (5 tusendels mm/m3) 
när andelen dubbdäck minskar med 10 %.  
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Miljökontorets synpunkter 
Det finns miljökvalitetsnormer för PM10 – dvs. partiklar mindre än 10 µm och PM2,5  dvs. 
partilar mindre än 2,5 µm. 
 
Miljökvalitetsnorm 

    PM10  µg/m3  
medelvärden 

Max antal 
överskrid./år  

Dygn  50  35  
Kalenderår  40     
 

 
 
 
 
 

 
Miljökontoret har tidigare mätt partikelhalten på Almåsgymnasiet under flera vinterperioder. 
Dessa mätningar har visat att en del vintrar har halterna varit höga och med överskridande av 
den nivå där helårsmätningar krävs för PM10. Därför finns sedan början på 2008 en 
kontinuerlig mätare som nu är placerad vid Kungsleden utanför Stadshuset som är den mest 
belastade gatan i Borås. 
 
Halterna har sedan 2008 då vi påbörjade kontinuerliga mätningar i gaturum klarat MKN för 
PM10. Fyra av dessa år har nedre utvärderingströskeln överskridits. Vilket innebär att 
kommunen bör göra kontinuerliga mätningar. 
 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Antal 

dygn MKN 
  Över 50 
µg/m3 

9 

8 1 1 9 15 10 8 5 
Antal 
dygn 

Över 35 
µg/m3 

23 

21 2 8 18 31 27 11 18 
Antal 
dygn 

Över 25 
µg/m3 

38 

42 9 31 33 39 54 17 32 
Årsmedel 20 17 11 14 15 17 16,9 20          14 
 
 
 
Om MKN överskrids är kommunen skyldig att ta fram ett åtgärdsförslag för att normerna 
skall klaras. Halterna i Borås når inte upp till kravnivån, men väl valda åtgärder skulle 
medverka till lägre halter och därmed bättre hälsa. 
 
Sverige har även tagit fram miljökvalitetsmål med högre ställda krav: 

Mål 2010 PM10 

Max  
överskri
d./år PM2,5 

Max  
överskrid./
år 

Dygn 30 35 25 
3 

Årsmedel 15  10  

 
Dessa mål är satta med den uttalade ambitionen att minimera hälsopåverkan av partiklar. Vid 
ett flertal år har miljökvalitetsmålet överskridits för PM10 .¨ 
 

Miljökvalitetsnorm 

PM2,5 µg/m3 
Årsmedel   25  

Årsmedel 2020  20  
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Hälsoeffekter 
Partiklar bedöms vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska tätorter. 
Långtidsexponering av partiklar i omgivningsluften kan orsaka sjuklighet och förtida 
dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Kortvarigt förhöjda partikelhalter kan leda till 
luftvägsbesvär för astmatiker och andra känsliga grupper. 
Exponering för partiklar kan hos barn försämra lungfunktionen och påverka lungornas 
normala utveckling. Partiklar är mycket aktiva när det gäller ohälsa. Både i sig själva liksom 
som bärare av gasformiga luftföroreningar som fäster på partiklarna och därmed får möjlighet 
att verka under längre tid när partiklarna fastnar i luftvägarna. Ju mindre storlek på partiklar 
desto längre ner i lungorna tränger de och desto större risk för ohälsa. 
 

Källor  
Partiklarna har olika ursprung. Större partiklar skapas till stor del genom att partiklar rivs 
loss från vägbanan av bilarnas däck, framförallt av dubbdäck. Andra partiklar bildas från 
slitage av däck, bromsblock eller andra delar av bilen. Partiklar i luften kan också komma 
ifrån att partiklar som redan finns på vägen virvlar upp av vinddraget från trafiken. 
Mindre partiklar kommer till stor del från bilavgaser och annan förbränning. 

Åtgärdsförslagen 
1) Information till boråsarna om såväl dubbdäck och deras för- och nackdelar samt 

risken med höga partikelhalter och resultaten av mätningarna i Borås bör stärkas. 
Även information om tänkbara åtgärder från både boråsarnas och kommunens sida 
bör ingå i en sådan informationsinsats.  
 
En väl så effektiv åtgärd kan vara att begränsa trafiken där många människor vistas 
genom t.ex. gågator eller andra trafikregleringar. Här kan t.ex. effektiviteten av 
skyltningen mot genomfartstrafik på Allégatan ifrågasättas. 
 

2) Effekterna av dammbindning/spolning är begränsade till en kort tid i direkt 
anslutning till åtgärden, men åtgärden leder också till att partikelnivåerna sänks när 
problemen är som störst. En översyn av gatustädningen – i synnerhet i anslutning till 
vårens upptorkning av gatorna - kan vara behövlig. 

  
3) En bättre vägbeläggning, med mindre finpartiklar, bidrar till att minska damningen 

men å andra sidan kan en hårdare beläggning ha andra negativa effekter så som högre 
bullernivåer. 

 
Miljöförvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker motionen. Tekniska nämnden bör få i 
uppdrag att ta fram en plan för information och åtgärder avseende problemet med höga 
partikelhalter. 
 
 
MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN 
 
Anita Persson 
Ordförande 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Motion: Underlätta och stimulera lokal ekologisk 
matproduktion i Borås kommun 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0691 

Sammanfattning 
Tom Andersson (MP) och Anna Kjellberg (MP) föreslår i en motion att Borås Stad ska 
underlätta och stimulera lokal ekologisk matproduktion inom kommunens gränser. De har 
många olika förslag på hur Borås Stad kan bidra till detta genom till exempel stadsodling, 
nätverkande, andelsodling och distributionscentral. Motionärerna vill genom förslagen till 
exempel öka självförsörjningsgrad, ge lokalproducerad mat ett lyft och genom kommunens 
köpförmåga stimulera denna utveckling.  

Miljöförvaltningen anser att motionen har goda intentioner och bra förslag som ger ett 
helhetsgrepp för att stimulera en lokal ekologisk matproduktion. En sådan utveckling bidrar 
till många fördelar för alla tre dimensioner i hållbar utveckling. Det ekologiska genom 
exempelvis ökad biologisk mångfald, det ekonomiska genom fler småskaliga producenter och 
det sociala genom den gemenskap odling för med sig. Odling förenar, engagerar och ger 
möjlighet att lära om hantverket bakom matproduktion, matens värde samt ekologiska 
samband.  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionens intentioner. För att kunna uppnå 
intentionerna i motionen anser nämnden att man bör tydliggöra och skilja på begreppen 
ekologiskt, närproducerat och självförsörjningsgrad.  

Ärendet 
I motionen föreslår Miljöpartiet att Kommunfullmäktige beslutar att: 

• en ny funktion inrättas, som näringslivsutvecklare för gröna näringar i hela
kommunen.

• en strategi tas fram för ökad lokal matproduktion och återuppodling av Borås
kommun. Detta ska ske i nära samråd med den gröna näringens organisationer och
andra intressenter.

• att mål för andel inom Borås kommun samt inom angränsande kommuner
producerade livsmedel skrivs in i Borås Stads Miljömål för kommande period. Målet
bör skärpas från år till år.

• i motionen nämnda idéer eller andra liknande idéer, som faller ut i samrådet med
intressenter i och kring den gröna näringen, om hur Borås Stad kan öka andelen i
närområdet producerad mat utreds och införs, om utredningarna ger stöd för det.

• Borås Stads bostadsbolag ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet att odla.
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• Borås Stad ansluter sig till föreningen Refarm 2030  

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen anser att motionen har väldigt goda intentioner som ligger i linje med 
stadens ambition om att vara en ledande miljökommun. Motionen tar ett positivt helhetsgrepp 
kring lokal ekologisk produktion. Genom, som motionären skriver, till exempel stadsodling, 
nätverkande och distributionscentral finns goda möjligheter att uppnå en ökad lokal ekologisk 
produktion.  
 
Miljöförvaltningen instämmer med att ekologisk produktion har många positiva effekter för 
djur, natur/miljö och människor. Detta har bland annat undersökts av ICROFS (International 
Centre for Research in Organic Food Systems) på uppdrag av jordbruks- och fiskerienheten 
vid miljö- och livsmedelsmyndigheten i Danmark. De systematiserade all befintlig vetenskap 
om hur ekologiskt lantbruk bidrar till samhällsnyttan i Danmark. Rapporten publicerades 
2015. Förutom de positiva effekter som nämns ovan kom den fram till att den ekologiska 
sektorn kan driva fram innovationer som spiller över på det konventionella jordbruket. 
Ekolantbruket kan också fungera som en katalysator för social innovation genom att 
överbrygga klyftan mellan stad och land.  
 
Som motionären skriver finns det andra lyckade exempel att hämta erfarenhet ifrån. Utöver 
motionärens förslag ser Miljöförvaltningen stora fördelar med att inkludera nästa generations 
odlare: barn och ungdomar. Det finns exempelvis projekt inom pedagogisk odling i Göteborg 
och Malmö.  
 
Miljöförvaltningen vill poängtera att en viktig del för att främja såväl lokal som nationell 
självförsörjningsgrad är att undvika exploatering på odlingsbar mark. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i budget 2017 i uppdrag att hitta lämpliga platser för 
stadsodling. Miljöförvaltningen önskar även en kartläggning av kommunens odlingsbara mark. 
Kartläggningen kan läggas in som ett skikt i Intramap.  
 
Miljöförvaltningen instämmer med motionären att det är viktigt att fler kommuninvånare får 
en känsla för matens ursprung och vilket hantverk som ligger bakom mat på bordet. Det kan 
skapa en vilja att betala vad mat faktiskt kostar att producera i Sverige. Odling ger också en 
insikt i ekologiska samband, har positiva hälsoeffekter och skapar gemenskap.  
 
Miljöförvaltningen vill understryka vikten av att tydliggöra hur ansvaret fördelas på de olika 
delarna i motionen, och vilken förvaltning som eventuellt har det övergripande ansvaret. 
Speciellt när det gäller stadsodling är det viktigt att tydliggöra ansvar och rollfördelning i 
arbetet. Detta för att möjliggöra att odlingarna blir väl fungerande och välskötta under en lång 
tid framöver i stadens bostadsområden. 
 
Några begrepp Miljöförvaltning anser behöver definieras och/eller särskiljas:  
 

• Närproducerat/ekologiskt 
Miljöförvaltningen anser att det är viktigt att inte likställa ekologiskt med 
närproducerat. Dessa bör mätas separat för att kunna följa utvecklingen av båda två. 
Närproducerat kan vara såväl konventionell och ekologiskt och de har olika typer av 
vinster beroende på vilka faktorer man mäter.  

 
• Lokalt-/närproducerat 
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Det behövs en definition av vad lokalt-/närproducerat innebär i Borås stad. 
Miljöförvaltningen anser att inga mål för närproducerat bör sättas innan definitionen 
är klar. Ett förslag är att man sätter mer projektinriktade mål när det gäller 
närproducerat och inte en procentandel.  
 

• Lokal produktion/självförsörjningsgrad 
Miljöförvaltningen anser det viktigt att öka både lokal produktion och 
självförsörjningsgrad. Däremot finns det en poäng med att skilja på begreppen. I 
Sjuhäradsbygden, som har mycket granskog och ett småbrutet odlingslandskap, finns 
förmodligen inte möjlighet till självförsörjningsgrad.  För att behålla ett öppet landskap 
och ha en levande landsbygd är det väldigt viktig att dagens jordbrukare lever kvar och 
att fler utvecklas.  
Däremot borde självförsörjningsgraden ses i ett större perspektiv, där Borås Stad har 
möjlighet att gynna producenter över hela landet genom att köpa svenskt. 

 
Nämnden anser att det är logiskt att Näringslivsenheten får ett övergripande ansvar för 
punkterna i motionen, där bland annat Miljöförvaltningen är en viktig dialogpartner.  
 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Att stimulera ekologisk produktion och stadsodling ger positiva effekter inom det ekologiska 
perspektivet, till exempel för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och kunskap om 
ekologiska samband. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Motionen bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. Eventuella 
ekonomiska investeringar som görs borde betalas tillbaka genom en mer levande landsbygd 
med fler småskaliga producenter.  
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Motionen bedöms innebära positiva sociala fördelar för Borås. Exempelvis genom den 
gemenskap odling kan föra med sig. Erfarenhetsutbyte inom odling kan förena och engagera 
över generationer, samhällsgrupper och kulturer. 
 
 
Miljöförvaltningens sammanfattande bedömning är att motionen har väldigt goda intentioner 
och bra förslag för att uppnå dem. Miljöförvaltningen vill gärna se tydligt fördelat ansvar på de 
olika förslagen. Utöver Samhällsbyggnadsförvaltningens befintliga uppdrag om stadsodling 
önskar Miljöförvaltningen en kartläggning av kommunens odlingsbara mark. För att kunna 
uppnå intentionerna i motionen anser Miljöförvaltningen att man bör tydliggöra och skilja på 
begreppen ekologiskt, närproducerat och självförsörjningsgrad.  

Agneta Sander Mia Magnusson 
Miljöchef Miljöutredare  
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Remiss: Underlätta och stimulera lokal ekologisk 
matproduktion i Borås kommun 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0691 
 
Nämndens beslut  
 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionens intentioner. För att kunna uppnå 
intentionerna i motionen anser nämnden att man bör tydliggöra och skilja på begreppen 
ekologiskt, närproducerat och självförsörjningsgrad.  
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
 
Tom Andersson (MP) och Anna Kjellberg (MP) föreslår i en motion att Borås Stad ska 
underlätta och stimulera lokal ekologisk matproduktion inom kommunens gränser. De har 
många olika förslag på hur Borås Stad kan bidra till detta genom till exempel stadsodling, 
nätverkande, andelsodling och distributionscentral. Motionärerna vill genom förslagen till 
exempel öka självförsörjningsgrad, ge lokalproducerad mat ett lyft och genom kommunens 
köpförmåga stimulera denna utveckling.  
 
Miljöförvaltningen anser att motionen har goda intentioner och bra förslag som ger ett 
helhetsgrepp för att stimulera en lokal ekologisk matproduktion. En sådan utveckling bidrar 
till många fördelar för alla tre dimensioner i hållbar utveckling. Det ekologiska genom 
exempelvis ökad biologisk mångfald, det ekonomiska genom fler småskaliga producenter och 
det sociala genom den gemenskap odling för med sig. Odling förenar, engagerar och ger 
möjlighet att lära om hantverket bakom matproduktion, matens värde samt ekologiska 
samband.  
 
Nämndens yttrande  
 
Ärendet 
I motionen föreslår Miljöpartiet att Kommunfullmäktige beslutar att: 

• en ny funktion inrättas som näringslivsutvecklare för gröna näringar i hela 
kommunen. 

• en strategi tas fram för ökad lokal matproduktion och återuppodling av Borås 
kommun. Detta ska ske i nära samråd med den gröna näringens organisationer och 
andra intressenter. 

• att mål för andel inom Borås kommun samt inom angränsande kommuner 
producerade livsmedel skrivs in i Borås Stads Miljömål för kommande period. Målet 
bör skärpas från år till år. 

• i motionen nämnda idéer eller andra liknande idéer, som faller ut i samrådet med 
intressenter i och kring den gröna näringen, om hur Borås Stad kan öka andelen i 
närområdet producerad mat utreds och införs, om utredningarna ger stöd för det. 
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• Borås Stads bostadsbolag ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet att odla. 
• Borås Stad ansluter sig till föreningen Refarm 2030  

 
Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen anser att motionen har väldigt goda intentioner som ligger i linje med 
stadens ambition om att vara en ledande miljökommun. Motionen tar ett positivt 
helhetsgrepp kring lokal ekologisk produktion. Genom, som motionären skriver, till exempel 
stadsodling, nätverkande och distributionscentral finns goda möjligheter att uppnå en ökad 
lokal ekologisk produktion.  
 
Miljöförvaltningen instämmer med att ekologisk produktion har många positiva effekter för 
djur, natur/miljö och människor. Detta har bland annat undersökts av ICROFS 
(International Centre for Research in Organic Food Systems) på uppdrag av jordbruks- och 
fiskerienheten vid miljö- och livsmedelsmyndigheten i Danmark. De systematiserade all 
befintlig vetenskap om hur ekologiskt lantbruk bidrar till samhällsnyttan i Danmark. 
Rapporten publicerades 2015. Förutom de positiva effekter som nämns ovan kom den fram 
till att den ekologiska sektorn kan driva fram innovationer som spiller över på det 
konventionella jordbruket. Ekolantbruket kan också fungera som en katalysator för social 
innovation genom att överbrygga klyftan mellan stad och land.  
 
Som motionären skriver finns det andra lyckade exempel att hämta erfarenhet ifrån. Utöver 
motionärens förslag ser Miljöförvaltningen stora fördelar med att inkludera nästa generations 
odlare: barn och ungdomar. Det finns exempelvis projekt inom pedagogisk odling i Göteborg 
och Malmö.  
 
Miljöförvaltningen vill poängtera att en viktig del för att främja såväl lokal som nationell 
självförsörjningsgrad är att undvika exploatering på odlingsbar mark. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i budget 2017 i uppdrag att hitta lämpliga platser för 
stadsodling. Miljöförvaltningen önskar även en kartläggning av kommunens odlingsbara 
mark. Kartläggningen kan läggas in som ett skikt i Intramap.  
 
Miljöförvaltningen instämmer med motionären att det är viktigt att fler kommuninvånare får 
en känsla för matens ursprung och vilket hantverk som ligger bakom mat på bordet. Det kan 
skapa en vilja att betala vad mat faktiskt kostar att producera i Sverige. Odling ger också en 
insikt i ekologiska samband, har positiva hälsoeffekter och skapar gemenskap.  
 
Miljöförvaltningen vill understryka vikten av att tydliggöra hur ansvaret fördelas på de olika 
delarna i motionen, och vilken förvaltning som eventuellt har det övergripande ansvaret. 
Speciellt när det gäller stadsodling är det viktigt att tydliggöra ansvar och rollfördelning i 
arbetet. Detta för att möjliggöra att odlingarna blir väl fungerande och välskötta under en 
lång tid framöver i stadens bostadsområden. 
 
Några begrepp Miljöförvaltning anser behöver definieras och/eller särskiljas:  
 

• Närproducerat/ekologiskt 
Miljöförvaltningen anser att det är viktigt att inte likställa ekologiskt med 
närproducerat. Dessa bör mätas separat för att kunna följa utvecklingen av båda två. 
Närproducerat kan vara såväl konventionell och ekologiskt och de har olika typer av 
vinster beroende på vilka faktorer man mäter.  

 
• Lokalt-/närproducerat 

Det behövs en definition av vad lokalt-/närproducerat innebär i Borås stad. 
Miljöförvaltningen anser att inga mål för närproducerat bör sättas innan definitionen 
är klar. Ett förslag är att man sätter mer projektinriktade mål när det gäller 
närproducerat och inte en procentandel.  
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• Lokal produktion/självförsörjningsgrad 

Miljöförvaltningen anser det viktigt att öka både lokal produktion och 
självförsörjningsgrad. Däremot finns det en poäng med att skilja på begreppen. I 
Sjuhäradsbygden, som har mycket granskog och ett småbrutet odlingslandskap, finns 
förmodligen inte möjlighet till självförsörjningsgrad.  För att behålla ett öppet 
landskap och ha en levande landsbygd är det väldigt viktig att dagens jordbrukare 
lever kvar och att fler utvecklas.  
Däremot borde självförsörjningsgraden ses i ett större perspektiv, där Borås Stad har 
möjlighet att gynna producenter över hela landet genom att köpa svenskt. 

 
Nämnden anser att det är logiskt att Näringslivsenheten får ett övergripande ansvar för 
punkterna i motionen, där bland annat Miljöförvaltningen är en viktig dialogpartner.  
 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Att stimulera ekologisk produktion och stadsodling ger positiva effekter inom det ekologiska 
perspektivet, till exempel för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och kunskap om 
ekologiska samband. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Motionen bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. Eventuella 
ekonomiska investeringar som görs borde betalas tillbaka genom en mer levande landsbygd 
med fler småskaliga producenter.  
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Motionen bedöms innebära positiva sociala fördelar för Borås. Exempelvis genom den 
gemenskap odling kan föra med sig. Erfarenhetsutbyte inom odling kan förena och engagera 
över generationer, samhällsgrupper och kulturer. 
 
 
Miljöförvaltningens sammanfattande bedömning är att motionen har väldigt goda intentioner 
och bra förslag för att uppnå dem. Miljöförvaltningen vill gärna se tydligt fördelat ansvar på 
de olika förslagen. Utöver Samhällsbyggnadsförvaltningens befintliga uppdrag om stadsodling 
önskar Miljöförvaltningen en kartläggning av kommunens odlingsbara mark. För att kunna 
uppnå intentionerna i motionen anser Miljöförvaltningen att man bör tydliggöra och skilja på 
begreppen ekologiskt, närproducerat och självförsörjningsgrad.  
 
 
MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN 
 
 
 
 
 
Anita Persson 
Ordförande 
 
   
 



Motion 2016-10-19 
 

Underlätta och stimulera lokal ekologisk matpro-
duktion i Borås kommun 
 
Många goda skäl finns att underlätta för, stimulera och därigenom öka den lokala livsmedelsprodukt-
ionen. I denna motion redogörs kortfattat för några av motiven till att vitalisera framställning av mat 
– både utanför och inne i staden och dess kringliggande tätorter.  
 
Därefter presenteras ett antal förslag till hur Borås Stad kan medverka till att bevara och återskapa 
arbetstillfällen i den gröna näringen. Under hela processen från utredande av förslag till eventuellt 
förverkligande ska samarbete och samråd ske med den gröna näringen och dess organisationer. 
 
De delar som avser stadsodling kan komma att domineras av hållbarhetens ekologiska och sociala 
dimensioner, i övrigt är föresatsen att även den ekonomiska dimensionen ska finnas på plats. Det 
handlar alltså om att underlätta för och stimulera matproduktionsföretagande som går att leva på, 
eller som bisyssla på kommersiella grunder kan komplettera annan försörjning. Avsikten är inte heller 
att Borås Stad själv ska driva jordbruk – det är den privata näringens uppgift. 
 
Matens roll 
 
Att alla människor måste ha mat varje dag kan tyckas vara ett banalt påpekande, men inte desto 
mindre är det viktigt och bör inte glömmas bort. Ett samhälle som är hållbart och motståndskraftigt 
mot yttre påverkan och kriser bör försäkra sig om att en stor och ökande andel av maten produceras 
nära den plats där den ska konsumeras, med insatsvaror som är tillgängliga i närområdet. 
 
En sådan matproduktion kan bättre klara bortfall av importerade fossila bränslen och andra insatsva-
ror, såsom fodersoja och konstgödsel. Ekologiskt och till lokala förutsättningar anpassat jordbruk ger 
därtill arbetstillfällen, bidrar till den lokala ekonomin, till den biologiska mångfalden och det öppna 
landskap som många uppskattar. 
 
Möjliga verktyg 
 
En kommun har ett viktigt verktyg som kan användas för att skapa efterfrågan på lokal matprodukt-
ion, nämligen livsmedelsupphandlingen. Varje år köper Borås Stad livsmedel för över 70 miljoner 
kronor. Miljöpartiet vill att Borås Stad börjar mäta hur stor del av de inköpta råvarorna som har sitt 
ursprung i Borås respektive i Borås med omgivande kommuner. Målet bör vara att med de verktyg 
som står till buds år för år öka den andel livsmedel som har lokalt ursprung.  
 
Kor som betar Sjuhäradsgräs 
 
Ett sätt att främja lokal köttproduktion har prövats i Härjedalens kommun. Kommunen har i konkur-
rens handlat upp uppfödning, skötsel och slakt av kor som betar i kommunen. Det handlar alltså inte 
om att driva jordbruk i kommunal regi, utan om att tjänster köps av jordbruksföretag i kommunen. 
Denna modell vill vi utreda och om möjligt tillämpa i Borås. 
 
Andelar i skörd 
 
En affärsmodell som håller på att etableras på flera håll i landet är andelsodling. Det innebär att en 
jordbrukare i förskott erbjuder andelar i kommande skörd. Andelsköparen betalar en fast summa och 
får efter odlingssäsongen ut sin andel av utfallet. Har det varit ett gynnsamt år blir andelen större, ett 



sämre år ger en mindre andel. Detta är alltså ett sätt att dela på odlingsrisken och ge jordbrukaren en 
jämnare inkomst över åren. Sollefteå kommun har i år för första gången köpt andelar av en lokal 
lantbrukare. Vi vill undersöka om denna modell kunde fungera även för Borås del. 
 
Distributionscentral 
 
Borås Stad har beslutat om att inrätta en samdistributionscentral ditt livsmedel levereras, istället för 
att som nu köras ut av respektive avtalsleverantör till alla leveranspunkter. Detta kommer att spara 
körsträcka och därmed miljö, och det kommer också att öka möjligheten för små leverantörer att 
konkurrera genom att kravet på att köra ut varor till alla förskolor, skolor, boenden lyfts av. Detta 
projekt pågår redan och upphandlingsavdelningen/Tekniska förvaltningen söker aktivt efter befintliga 
eller nya lokala producenter som vill leverera till den kommande distributionscentralen. 
 
Stadsodling 
 
Vi är övertygade om att en förutsättning för större framgång när det gäller att öka konsumenters 
intresse att köpa – och ofta betala något mer för - ekologisk närproducerad mat är ökad kännedom 
om vad som kännetecknar mat med kvalitet. Om fler människor kan erbjudas möjlighet att odla en 
del av sin egen mat – till exempel genom bostadsnära odlingar som de AB Bostäder erbjuder på 
Norrby – så kommer fler att kunna mer om matproduktionens villkor och matens ursprung. Egenod-
ling kan dessutom ge ekonomiskt utrymme så att den mat man köper kan få vara något dyrare. 
 
Borås Stads bostadsbolag ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet att odla nära sin bostad – om möj-
ligt bör alla som vill ges denna möjlighet. Det är vidare önskvärt om egenodlingen kan kompletteras 
med kunnig professionell rådgivning och utbildning, till exempel genom att yrkesverksamma jordbru-
kare hyrs in som föreläsare/rådgivare. Detta skulle dessutom ge en direkt personkontakt mellan lo-
kala producenter och konsumenter, vilket också kan bidra till att ge marknaden för lokalproducerad 
mat ett lyft. 
 
Nätverk 
 
Tankar och idéer beskrivna i denna text spirar också på andra håll i landet och så sent som i våras 
grundades föreningen Refarm 2030, som vill samla näringen, akademin, kommuner och organisat-
ioner under följande ambitiösa mål: 
 
”Refarm 2030 vilar på övertygelsen att vi kan återskapa landskap som producerar livsmedel, råvaror 
och trygghet för en växande befolkning. Vi tror att flertalet svenskar vill ha ett matsverige med bra 
djuretik samt klimat- och miljöhänsyn som mål. Vi pratar inte om mindre justeringar utan om en kon-
struktiv och vänlig revolution som skapar hundratusentals nya jobb. Refarm 2030 vill öka livsmedels-
produktionen i våra tätorter och på landsbygden. 
 
Vi vill bygga denna ’farming-reform' på vetenskaplig grund och med fokus på fler jobb och en ökad 
självförsörjningsgrad. För att åstadkomma detta krävs att man tar tillvara resurser både på landet 
och i staden.” 
 
Borås Stad föreslås gå med i denna förening. 
 
Näringslivsutvecklare 
 
Vi föreslår att en funktion som näringslivsutvecklare för gröna näringar i hela kommunen inrättas, 
troligen under Näringslivsavdelningen eller möjligen som en funktion i upphandlingsorganisationen. 
Tanken är inte landsbygdsutveckling i traditionell mening i första hand, det vill säga arbete med 



landsbygdens serviceutbud och livsbetingelser i stort. Vi vill istället satsa på att medverka till att lyfta 
marknadens efterfrågan på lokalproducerad mat, framför allt genom att öka Borås Stads egen efter-
frågan, men också genom att koppla ihop stadsodling – stadsnära odling – professionellt jordbruk på 
det sätt som vi har skissat på i denna motion.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 
 

• en ny funktion inrättas som näringslivsutvecklare för gröna näringar i hela kommunen. 
• en strategi tas fram för ökad lokal matproduktion och återuppodling av Borås kommun. 

Detta ska ske i nära samråd med den gröna näringens organisationer och andra intressenter. 
• att mål för andel inom Borås kommun samt inom angränsande kommuner producerade livs-

medel skrivs in i Borås Stads Miljömål för kommande period. Målet bör skärpas från år till år. 
• i motionen nämnda idéer eller andra liknande idéer, som faller ut i samrådet med intressen-

ter i och kring den gröna näringen, om hur Borås Stad kan öka andelen i närområdet produ-
cerad mat utreds och införs, om utredningarna ger stöd för det. 

• Borås Stads bostadsbolag ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet att odla. 
• Borås Stad ansluter sig till föreningen Refarm 2030 

 
 
 
Tom Andersson (MP) 
Anna Kjellberg (MP) 
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Yttrande över remiss – Naturvårdsverkets redovisning för 
åtgärder för minskad nedskräpning 

Yttrande till Kommunstyrelsen 
 Diarienummer 2016/KS0799 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissen Naturvårdsverkets redovisning 
för åtgärder för minskad nedskräpning. Yttrandet översänds till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av Naturvårdsverkets redovisning för 
åtgärder för minskad nedskräpning. Naturvårdsverkets redovisning utgår ifrån det 
uppdrag myndigheten fick av regeringen som syfte att minska nedskräpningen i 
Sverige. Miljö– och konsumentnämnden kommer att kommentera de delar av 
Naturvårdsverkets redovisning som nämnden är involverad i.  

Angående det förslag som Naturvårdsverket redovisat gällande nedskräpningsboten, 
anser Miljö- och konsumentnämnden att även fimpar och snus ska innefattas av 
brottstypen nedskräpningsförseelse. 

Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande det nationella 
förbyggande arbetet, anser Miljö- och konsumentnämnden att det är viktigt att det 
nationella förebyggande arbetet mot nedskräpning fortsätter. 

Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande 
finanseringsformer och åtgärder för marint skräp, avstår Miljö- och 
konsumentnämnden att yttra sig.  

Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande ändringar i lagen 
om gaturenhållning och skyltning, anser Miljö- och konsumentnämnden det som 
positivt att kommuner i större utsträckning tar ansvar för renhållning av naturmiljöer 
där allmänheten får färdas fritt. 
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Ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av Naturvårdsverkets redovisning för 
åtgärder för minskad nedskräpning. Naturvårdsverkets redovisning utgår ifrån det 
uppdrag myndigheten fick av regeringen som syfte att minska nedskräpningen i 
Sverige. Naturvårdsverkets uppdrag var att:  
 

1. Utvärdera nedskräpningsbotens styreffekt för att minska nedskräpningen och 
vid behov lämna förslag på nödvändiga förändringar. 
 

2. Utreda och föreslå hur det nationella förebyggandearbetet mot nedskräpning 
kan säkerhetställas. 

 
3. Utreda om kompletterande finansieringsformer och/eller åtgärder för 

omhändertagande av marint skräp på stränder behövs, och i så fall föreslå 
olika alternativ. 
 

4. Utreda och föreslå hur lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning kan ändras så att kommunerna får ansvar för att 
beakta miljöaspekter i naturmiljöer, och utföra renhållning även inom sådana 
områden. 

 
 

Bakgrund 
Miljö- och konsumentnämnden har bland annat i uppdrag att bedriva tillsyn enligt 
miljöbalken. Miljö- och konsumentnämnden har ett ansvar att utreda 
nedskräpningsärenden inom Borås Stad. Miljö- och konsumentnämnden har dock 
inte ansvar att bedriva tillsyn på mindre nedskräpningsförseelser, det ansvaret ligger 
på polisen. Miljöförvaltningen ingår även i samverkansgruppen Borås Rent och Snyggt 
som verkar för att skapa en renare och tryggare miljö i Borås.  
 
Miljöförvaltningen har tillsammans med Borås Energi och Miljö AB skapat rutiner för 
hur nedskräpning ska hanteras. Rutinerna gäller endast för nedskräpning som skett på 
naturmark där allmänheten har tillträde eller insyn till, och där fastighetsägaren inte 
har gjort sig skyldig till nedskräpningen.  
Borås Energi och Miljö AB har, enligt rutinerna, ansvaret för uppstädning av 
naturmark. Rutinerna gäller för både kommunalägd och privatägd mark, där 
kommunen bekostar städningen. Dessa rutiner och åtgärder grundar sig utifrån ett 
beslut som fattades av Kommunfullmäktige under år 2009 (Kommunfullmäktiges 
beslut § 148 2009-10-15). Dock utförs ingen bortforsling av övergivna fordonsvrak i 
naturmark på kommunens bekostnad, enligt det beslut som fattades. 

 
Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljö- och konsumentnämnden anser att Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder 
för minskad nedskräpning är ett steg i rätt riktning för att minska och åtgärda 
nedskräpning. Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissen och har synpunkter 
på de delar som nämnden är involverad i. 
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Avseende det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande 
nedskräpningsboten, anser Miljö- och konsumentnämnden att även fimpar och snus 
ska innefattas av brottstypen nedskräpningsförseelse. Därmed ska nedskräpare av 
fimpar och snus kunna tilldelas nedskräpningsbot.  
Borås genomför sedan år 2012 årligen skräpmätningar på utvalda stråk i staden, 
resultatet av skräpmätningarna visar på att fimpar och snus utgör det största 
nedskräpningsproblemet. Samtliga andra typer av skräp som återfinns minskar årligen 
medan fimpar och snus ökar. I den senaste skräpmätningen som utfördes år 2016 
utgjorde fimpar och snus ca 70 procent av den totala nedskräpningen. 
 
Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande det nationella 
förbyggande arbetet, har Miljö- och konsumentnämnden inget att kommentera som 
rör förslaget i sig. Däremot anser nämnden det vara viktigt att det nationella 
förebyggande arbetet mot nedskräpning fortsätter. 
 
Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande 
finanseringsformer och åtgärder för marint skräp, har Miljö- och konsumentnämnden 
valt att avstå från att yttra sig.  
 
Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande ändringar i lagen 
om gaturenhållning och skyltning, anser Miljö- och konsumentnämnden det som 
positivt att kommuner i större utsträckning tar ansvar för renhållning av naturmark 
där allmänheten får färdas fritt.  
 

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Naturvårdsverkets förslag som innebär att kommunen ska ta större ansvar för 
renhållningen i naturområden förväntas medföra positiva konsekvenser för växt- och 
djurliv.  
 

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Naturvårdsverkets förslag som innebär att kommunen ska ta större ansvar för 
renhållningen i naturområden, sker redan i nuläget och bekostas av Borås Stad. Dessa 
rutiner och åtgärder grundar sig utifrån ett beslut som fattades av 
Kommunfullmäktige under år 2009 (Kommunfullmäktiges beslut § 148 2009-10-15). 
 
Dock utförs ingen bortforsling av övergivna fordonsvrak enligt det beslut som 
fattades av kommunfullmäktige. Det är osäkert om Naturvårdsverkets förslag kan 
innebära att bortforsling av övergivna fordonsvrak ska innefattas av kommunens 
renhållningsansvar, det i sin tur kan ge en ökad kostnad för kommunen. 

Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ett aktivt arbete med att skapa renare miljöer bidrar till en känsla av trygghet och 
trivsel hos invånare. Nedskräpade områden bidrar oftast till att orsaka ytterligare 
nedskräpning och skadegörelse.  

Agneta Sander Anthoula Papakosta 
Miljöchef Miljöinspektör 
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Remiss: Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för 
minskad nedskräpning 
 
Nämndens beslut  
 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissen ”Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för 
minskad nedskräpning”. Yttrandet översänds till Kommunstyrelsen. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
 
Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder 
för minskad nedskräpning. Naturvårdsverkets redovisning utgår ifrån det uppdrag 
myndigheten fick av regeringen som syfte att minska nedskräpningen i Sverige. Miljö- och 
konsumentnämnden kommer att kommentera de delar av Naturvårdsverkets redovisning 
som nämnden är involverad i.  
 
Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande nedskräpningsboten, 
anser Miljö- och konsumentnämnden att även fimpar och snus ska innefattas av brottstypen 
nedskräpningsförseelse. 
 
Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande det nationella 
förbyggande arbetet, anser Miljö- och konsumentnämnden det viktigt att det nationella 
förebyggande arbetet mot nedskräpning fortsätter. 
 
Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande finanseringsformer och 
åtgärder för marint skräp, avstår Miljö- och konsumentnämnden att yttra sig.  
 
Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande ändringar i lagen om 
gaturenhållning och skyltning, anser Miljö- och konsumentnämnden det som positivt att 
kommuner i större utsträckning tar ansvar för renhållning av naturmiljöer där allmänheten får 
färdas fritt. 
 
 
Nämndens yttrande  
Ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder 
för minskad nedskräpning. Naturvårdsverkets redovisning utgår ifrån det uppdrag 
myndigheten fick av regeringen som syfte att minska nedskräpningen i Sverige. 
Naturvårdsverkets uppdrag var att:  
 

1. Utvärdera nedskräpningsbotens styreffekt för att minska nedskräpningen och vid 
behov lämna förslag på nödvändiga förändringar. 
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2. Utreda och föreslå hur det nationella förebyggandearbetet mot nedskräpning kan 
säkerhetställas. 

 
3. Utreda om kompletterande finansieringsformer och/eller åtgärder för 

omhändertagande av marint skräp på stränder behövs, och i så fall föreslå olika 
alternativ. 
 

4. Utreda och föreslå hur lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning kan ändras så att kommunerna får ansvar för att beakta 
miljöaspekter i naturmiljöer, och utföra renhållning även inom sådana områden. 

 
 

Bakgrund 
Miljö- och konsumentnämnden har bland annat i uppdrag att bedriva tillsyn enligt 
miljöbalken. Miljö- och konsumentnämnden har ett ansvar att utreda nedskräpningsärenden 
inom Borås Stad. Miljö- och konsumentnämnden har dock inte ansvar att bedriva tillsyn på 
mindre nedskräpningsförseelser, det ansvaret ligger på polisen. Miljöförvaltningen ingår även 
i samverkansgruppen Borås Rent och Snyggt som verkar för att skapa en renare och tryggare 
miljö i Borås.  
 
Miljöförvaltningen har tillsammans med Borås Energi och Miljö AB skapat rutiner för hur 
nedskräpning ska hanteras. Rutinerna gäller endast för nedskräpning som skett på naturmark 
där allmänheten har tillträde eller insyn till, och där fastighetsägaren inte har gjort sig skyldig 
till nedskräpningen. Borås Energi och Miljö AB har enligt rutinerna ansvaret för uppstädning 
av naturmark, rutinerna gäller för både kommunalägd och privatägd mark, där kommunen 
bekostar städningen. Dessa rutiner och åtgärder grundar sig utifrån ett beslut som fattades av 
Kommunfullmäktige under år 2009 (Kommunfullmäktiges beslut § 148 2009-10-15). Dock 
utförs ingen bortforsling av övergivna fordonsvrak i naturmark på kommunens bekostnad 
enligt det beslut som fattades. 

 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljö- och konsumentnämnden anser att Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för 
minskad nedskräpning är ett steg i rätt riktning för att minska och åtgärda nedskräpning. 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissen och har synpunkter på de delar som 
nämnden är involverad i. 
 
Avseende det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande nedskräpningsboten, anser 
Miljö- och konsumentnämnden att även fimpar och snus ska innefattas av brottstypen 
nedskräpningsförseelse. Därmed ska nedskräpare av fimpar och snus kunna tilldelas 
nedskräpningsbot.  
Borås genomför sedan år 2012 årligen skräpmätningar på utvalda stråk i staden, resultatet av 
skräpmätningarna visar på att fimpar och snus utgör det största nedskräpningsproblemet. 
Samtliga andra typer av skräp som återfinns minskar årligen medan fimpar och snus ökar. I 
den senaste skräpmätningen som utfördes år 2016 utgjorde fimpar och snus ca 70 procent av 
den totala nedskräpningen. 
 
Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande det nationella 
förbyggande arbetet, har Miljö- och konsumentnämnden inget att kommentera som rör 
förslaget i sig. Däremot anser nämnden det vara viktigt att det nationella förebyggande 
arbetet mot nedskräpning fortsätter. 
 
Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande finanseringsformer och 
åtgärder för marint skräp, har Miljö- och konsumentnämnden valt att avstå från att yttra sig.  
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Angående det förslag som Naturvårdsverket har redovisat gällande ändringar i lagen om 
gaturenhållning och skyltning, anser Miljö- och konsumentnämnden det som positivt att 
kommuner i större utsträckning tar ansvar för renhållning av naturmark där allmänheten får 
färdas fritt.  
 

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Naturvårdsverkets förslag som innebär att kommunen ska ta större ansvar för renhållningen i 
naturområden förväntas medföra positiva konsekvenser för växt- och djurliv.  
 

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Naturvårdsverkets förslag som innebär att kommunen ska ta större ansvar för renhållningen i 
naturområden vilket redan sker i dag och bekostas av Borås Stad. Dessa rutiner och åtgärder 
grundar sig utifrån ett beslut som fattades av Kommunfullmäktige under år 2009 
(Kommunfullmäktiges beslut § 148 2009-10-15). 
 
Dock utförs ingen bortforsling av övergivna fordonsvrak enligt det beslut som fattades av 
kommunfullmäktige. Det är osäkert om Naturvårdsverkets förslag kan innebära att 
bortforsling av övergivna fordonsvrak ska innefattas av kommunens renhållningsansvar, det i 
sin tur kan ge en ökad kostnad för kommunen. 

Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ett aktivt arbete med att skapa renare miljöer bidrar till en känsla av trygghet och trivsel hos 
invånare. Nedskräpade områden bidrar oftast till att orsaka ytterligare nedskräpning och 
skadegörelse.  
 
 
 
 
 
MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN 
 
 
 
 
Anita Persson 
Ordförande 
 
   
 







































































































































FÖRSLAG TILL BESLUT 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-01-31 1 (1) 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ FÖRSLAG TILL BESLUT

Delegationsbeslut 1-31 december 2016 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 

Ärende 
Miljö- och konsumentnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med 
nämndens delegationsordning 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegationsrätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens delegationsbeslut 1-31 december 2016. 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 



DECEMBERDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2016-002980 20161201 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, beslut om oljeavskiljning på 
dagvatten

Viared 14:19 Josefin Wilén

2016-003233 20161201 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Dalshestre 1:3 Peter Engström

2016-003223 20161201 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Osdal 3:10 Annelie Gustafsson

2016-003272 20161201 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Svarvhult 1:9 Peter Engström

2016-002980 20161201 Beslut föreläggande samt avgiftsbeslut Miljötillsyn, beslut om oljeavskiljning på 
dagvatten

Viared 14:19 Josefin Wilén

2016-002980 20161201 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, beslut om oljeavskiljning på 
dagvatten

Viared 14:19 Josefin Wilén

2016-003194 20161201 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Carolus 4 Maryam Kasehchi

2016-002561 20161202 Föreläggande om märkning Livsmedelskontroll, inspektion Spinnaren 10 Linda Karlsson

2016-003163 20161202 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Spinnaren 14 Christina Källberg

2016-003200 20161205 Föreläggande om uppröjning och rengöring Livsmedelskontroll, inspektion Lotsen 9 Christina Källberg

2016-002561 20161205 Föreläggande om personlig hygien Livsmedelskontroll, inspektion Spinnaren 10 Linda Karlsson

2015-002288 20161205 Förbud vid vite Livsmedelskontroll, revision Solrosen 1 Linda Karlsson

2016-003200 20161205 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Lotsen 9 Christina Källberg

2016-001481 20161206 Föreläggande om provtagningsplan Miljötillsyn, information om uppsägning 
av arrende Osdal 3:4

Osdal 3:4 Peter Engström

2016-001208 20161206 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, däcktvätt och AC-projekt Lagern 9 Johannes Stolt

2016-002561 20161206 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Spinnaren 10 Linda Karlsson

2016-003171 20161206 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Toarps-Sjögården 3:18 Jenny Leonardsson

2016-003248 20161206 Strandskyddsdispens Ansökan om strandskyddsdispens Tå 1:31 Jenny Leonardsson

2016-003288 20161206 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Bromsen 3 Zygmunt Cieslak

2016-003244 20161206 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Transås 2:99 Jennie Schürer von Waldheim

2016-003069 20161206 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Juno 9 Zygmunt Cieslak

2016-003282 20161207 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Bråthult 1:50 Roger Johansson

2016-003231 20161207 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Fristads Klockarbol 
1:85

Anna Hedén
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2016-003263 20161207 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Långskeppet 1 Roger Johansson

2016-003262 20161207 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Transås 2:99 Roger Johansson

2016-003217 20161208 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Spinnaren 14 Annelie Gustafsson

2016-002846 20161208 Föreläggande om undersökningar Miljötillsyn, beslut om föreläggande om 
provtagningsplan

Kinnarumma-
Fagerhult 4:10

Anthoula Papakosta

2016-003227 20161208 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Andromeda 5 Annelie Gustafsson

2016-003260 20161208 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Sandared 1:571 Annelie Gustafsson

2016-003290 20161208 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sandared 1:550 Roger Johansson

2016-003279 20161208  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Viared 16:52 Peter Engström

2016-003062 20161208 Yttrande över förhandsbesked Bygglov, remiss Sölebo 1:104 Josefin Wilén

2016-003221 20161208 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Sik 1:25 Annelie Gustafsson

2016-002382 20161208 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, ändring av verksamhet Maskinisten 3 Annelie Gustafsson

2015-002653 20161208 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, ändring av verksamhet Sik 1:163 Annelie Gustafsson

2016-001983 20161209 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, däcktvätt och AC-projekt Bulten 9 Johannes Stolt

2016-002421 20161209 Kommunikation om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på lukt m.m Strutsen 5 Sevil Selimov

2016-003302 20161209 Yttrande över bygglov Bygglov, remiss Hamstern 1 Johannes Stolt

2016-000734 20161209 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, däcktvätt och AC-projekt Sexstyvern 2 Johannes Stolt

2016-001203 20161209 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, däcktvätt och AC-projekt Näckrosen 3 Johannes Stolt

2016-001629 20161211 Tillstånd inom vattenskyddsområde för 
spridning gödsel

Miljötillsyn, ansökan om tillstånd inom 
Öresjö vattenskyddsområde

Rångedala 1:25 Johannes Stolt

2016-003397 20161212 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Pluto 4 Anna Hedén

2016-003399 20161212 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Nagelskivlingen 11 Anna Hedén

2016-001243 20161212 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, däcktvätt och AC-projekt Sandared 1:477 Johannes Stolt

2016-003404 20161212 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Vinstocken 3 Anna Hedén

2016-001205 20161212 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, däcktvätt och AC-projekt Forsen 1 Johannes Stolt

2016-001629 20161212 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, ansökan om tillstånd inom 
Öresjö vattenskyddsområde

Rångedala 1:25 Johannes Stolt
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2016-002742 20161212 Föreläggande om undersökningar Hälsoskydd, klagomål på fukt och mögel Glesvingen 10 Sevil Selimov

2016-003402 20161212 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Vile 5 Anna Hedén

2016-001220 20161212 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, däcktvätt och AC-projekt Pantängen 14 Johannes Stolt

2015-001511 20161213 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på hög musik Munken 2 Sevil Selimov

2016-003423 20161213 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Remus 4 Christina Källberg

2016-003424 20161213 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Ekholma 2 Christina Källberg

2016-003369 20161213 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Bredared 2:29 Jennie Schürer von Waldheim

2016-003418 20161213 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Midas 14 Maryam Kasehchi

2016-003326 20161213 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Längjum 5:17 Roger Johansson

2016-003439 20161214 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Samariten 4 Christina Källberg

2016-003425 20161214 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Elektra 5 Christina Källberg

2016-003426 20161214 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Tallstekeln 3 Anna Hedén

2016-003420 20161214 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Skrapered 1:5 Roger Johansson

2016-003428 20161215 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, anmälan om misstänkt 
matförgiftning

Vale 1 Maryam Kasehchi

2016-003446 20161215 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Provaren 2 Thomas Vidholm

2016-002798 20161215 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, provtagning Kinnarumma 3:15 Thomas Vidholm

2016-003323 20161215 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, inspektion, julbord Balder 6 Maryam Kasehchi

2016-003447 20161215 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Samariten 4 Thomas Vidholm

2016-003456 20161216 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Fonden 48 Linda Karlsson

2016-003460 20161216 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Vesslan 11 Linda Karlsson

2016-003458 20161216 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Trappen 12 Linda Karlsson

2016-003457 20161216 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Kerstinsgärde 1:2 Linda Karlsson

2016-003461 20161216 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Brämhult 4:5 Linda Karlsson

2016-003455 20161216 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Morfeus 3 Linda Karlsson

2016-003462 20161216 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Byggmästaren 24 Linda Karlsson

2016-001983 20161216 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, däcktvätt och AC-projekt Bulten 9 Johannes Stolt
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2016-003475 20161219 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Byttorpshem 12 Linda Karlsson

2016-003465 20161219 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Milstolpen 1 Thomas Vidholm

2016-003477 20161219 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Hedagården 1:73 Linda Karlsson

2016-003312 20161219 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Vattnet 2 Christina Källberg

2016-001390 20161219 Föreläggande om faroanalys Livsmedelskontroll, revision Skräddaren 3 Linda Karlsson

2016-003296 20161219 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, anmälan av 
drivmedelsanläggning

Strömsdal 3 Peter Engström

2016-002128 20161219 Föreläggande om att inkomma med 
åtgärdsplan

Livsmedelskontroll, revision Juno 9 Christina Källberg

2016-003473 20161219 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Sandgärdet 6 Linda Karlsson

2016-003379 20161220 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Backagärde 4:1 Sevil Selimov

2016-003507 20161220 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Präntaren 2 Christina Källberg

2016-003483 20161220 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Tummarp 1:159 Roger Johansson

2016-003370 20161220  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Längjum 1:40 Jennie Schürer von Waldheim

2016-003486 20161220 Yttrande över bygglov Bygglov, remiss Sandared 1:40 Johannes Stolt

2016-003492 20161220 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Räveskalla 1:84 Thomas Vidholm

2016-003499 20161220 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Carolus 12 Christina Källberg

2016-003504 20161220 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Slanten 2 Christina Källberg

2016-000983 20161220 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan om PCB-sanering Liljedal 11 Jennie Schürer von Waldheim

2016-003516 20161221 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Rångedala 1:8 Evelina Öhman

2016-003508 20161221 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Borgstena 5:32 Evelina Öhman

2016-003515 20161221 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Myrås 1:107 Evelina Öhman

2016-003396 20161221 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Pollux 10 Annelie Gustafsson

2016-003513 20161221 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Solrosen 1 Evelina Öhman

2016-003340 20161221  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Viared 9:1 Peter Engström

2016-003509 20161221 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Torpa-Sjöbo 2:39 Christina Källberg

2016-003491 20161221 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, ändring av verksamhet Hultahus 5 Annelie Gustafsson

2016-003511 20161221 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Krutet 1 Evelina Öhman
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2016-003494 20161221 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Solrosen 3 Annelie Gustafsson

2016-003512 20161221 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Samariten 4 Evelina Öhman

2016-003495 20161221 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Grävlingen 1 Annelie Gustafsson

2016-002128 20161222 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, revision Juno 9 Christina Källberg

2016-002379 20161222 Beslut om att avsluta ärende Värmepump, installation Vänga 1:16 Roger Johansson

2016-003482 20161222 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Gingri-Äspered 1:37 Roger Johansson

2016-003222 20161223  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Bosnäs 10:14 Peter Engström

2016-003375 20161223 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Skåpeslätt 1:3 Sevil Selimov

2016-003193 20161227 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Kinnarumma 13:6 Peter Engström

2016-003323 20161228 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion, julbord Balder 6 Maryam Kasehchi

2016-003528 20161228 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Räveskalla 1:240 Roger Johansson

2016-001205 20161229 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, däcktvätt och AC-projekt Forsen 1 Johannes Stolt
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Redovisning av inkomna skrivelser 
Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 

a. Nominera politiker till klimatkommunernas styrelse
Klimatkommunerna är en plattform för att driva klimatfrågor på nationell och lokal
nivå. Styrelsen skriver debattartiklar, arrangerar seminarier, uppvaktar
riksdag/utskott. Nomineringarna skickas till kansliet@klimatkommunerna.se
senast den 31 januari 2017.

b. Delårsrapport jan-aug 2016
Delårsrapporten innefattar både nämnder och kommunala bolag, som godkändes.

c. Plan för vatten och avlopp
Planen för dricksvatten och avlopp redovisar åtgärder och aktiviteter under planens
giltighetsperiod för att för att uppnå hållbar och långsiktig dricksvatten- och
avloppsavloppsförsörjning i Borås Stad. Kommunstyrelsen antog planen.

d. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning
Borås Stad har ansvar för att invånarna i kommunen har ett hälsosamt dricksvatten
och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter tas om hand på ett miljö-
riktigt sätt. God planering är grunden för att kommunen ska kunna erbjuda sina
invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter i VA-
försörjningen. Riktlinjerna för dricksvatten- och avloppsförsörjning antogs.

e. Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020
Program för tillgänglighet, delaktighet, och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning upphörde att gälla 1 januari 2014. En arbetsgrupp
innehållande tjänstemän från Borås Stad samt företrädare för
funktionshinderorganisationerna har arbetat med att revidera det tidigare gällande
programmet och tagit fram ett nytt förslag.
Programmet innehåller ett antal prioriterade områden hämtade ur FN-konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning..
Programmet har kompletterats med en handlingsplan med konkreta åtgärder som
underlag för fortlöpande verksamhetsutveckling 2017.

f. Revidering Riktlinjer för medborgardialog
En översyn av riktlinjerna har genomförts under 2016. För att få ett underlag inför
detta arbete har nämnderna besvarat ett antal frågor angående arbetet med
medborgardialog år 2014 och 2015. Utifrån nämndernas svar görs bedömningen att
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några förtydliganden och redaktionella förändringar endast behöver göras i 
nuvarande riktlinjer. Borås Stads riktlinjer för medborgardialog fastställs att gälla till 
och med 2020.  

g. Revidering av Riktlinjer för styrdokument
Den största förändringen i dokumentet innebär att facknämnderna också kan
fastställa strategier och program för sina respektive verksamhetsområden. Dock
gäller ska-kravet att i ett tidigt skede koppla in Stadskansliet för stöd med att
säkerställa att dokumentet fyller kraven och harmonierar med riktlinjerna och att
Stadskansliet ansvarar för att dokumentet utformas i den gemensamma designen
och för publicering.
Ytterligare en förändring är att utöver budgeten, föreslås också att de dokument
som har sin grund i Plan- och bygglagen (PBL), t ex översiktsplanen, fördjupningar
av översiktsplanen samt detaljplaner undantas från riktlinjerna och ses som egna
former av styrdokument.
Utöver detta har det gjorts mindre redaktionella förtydliganden.

h. Revidering av Borås 2025- vision och strategi
Borås 2025 – vision och strategi fastställdes av Kommunfullmäktige 18 oktober
2012, och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revi-
deringen ansvarar Kommunstyrelsen.
Visionen fastställdes hösten 2012 och ligger till grund för Borås Stads styrmodell
från och med budget 2014. Det innebär att de målsatta indikatorerna och de
särskilda uppdragen har följts upp två gånger; i årsredovisningarna för 2014 och
2015.
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och framför allt förs
diskussioner och förhandlingar kring Götalandsbanan. Detta kommer med all
säkerhet att påverka revidering och förändringar i visionen och Kommunstyrelsen
anser därför att revideringen bör invänta detta arbete och att Borås 2025 bör
fastställas att gälla som längst till 2020. Under perioden kommer nuvarande
strategier under respektive målområde att utvärderas och revideras.

i. Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
I kapitlet Styrmodellen – Kommunstyrelsens lednings-, styr och uppföljnings-
funktion (sid 8) föreslås justeringar och förtydligande för att bättre stämma överens
med Kommunstyrelsens reglemente.
Utöver dessa justeringar ändras också i kapitlet Styrdokumenten – Styrdokument
fastställda av nämnder och styrelser (sid 15) till att nämnderna kan fastställa även
strategier och program inom sitt verksamhetsområde. (Denna förändring är också
införd i Riktlinjer för styrdokument).

j. Justering av nämndreglementen i Borås Stad
Reglementet för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnd har justerats där ändringarna
gäller från och med den 1 januari 2017.
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Beslutsunderlag 
b) Kommunfullmäktiges beslut § 283, daterad 2016-11-23 samt tillhörande Delårsrapport
jan-aug 2016
c) Kommunfullmäktiges beslut § 318, daterad 2016-12-21
d) Kommunfullmäktiges beslut § 319, daterad 2016-12 -21samt tillhörande riktlinjer.
e) Kommunfullmäktiges beslut § 306, daterad 2016-12-21 samt tillhörande plan och
program
f) Kommunfullmäktiges beslut § 312, daterad 2016-12-21 samt tillhörande riktlinjer
g) Kommunfullmäktiges beslut § 285, daterad 2016-11-23
h) Kommunfullmäktiges beslut § 286, daterad 2016-11-23
i) Kommunfullmäktiges beslut § 287, daterad 2016-11-23
j) Kommunfullmäktiges beslut § 291, daterad 2016-11-23

Förslag till Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 



Från: Maria Ivansson [mailto:maria.ivansson@lund.se]  
Skickat: den 21 december 2016 13:52 
Ämne: Dags att nominera politiker till Klimatkommunernas styrelse 

Till Klimatkommunernas medlemmar 

Nu är det dags att nominera kandidater till styrelsen för Klimatkommunerna. 

Nomineringarna skickas till kansliet@klimatkommunerna.se senast den 31 januari 2017. Kansliet 
vidarebefordrar dem till valberedningen.  Valberedningen arbetar utifrån stadgarna där det beskrivs 
hur styrelsen ska vara sammansatt med jämn köns-, paritillhörighet och geografisk fördelning. 
Valberedningen ser gärna att medlemmarna nominerar två personer (och helst en man och en kvinna 
för att underlätta valberedningens arbete). 

Kommunerna behöver inte ta ett politiskt beslut på nomineringarna, men det är respektive kommun 
som nominerar, inte enskilda politiker eller tjänstepersoner. Om inte tillräckligt med nomineringar 
kommer in kan valberedningen leta upp lämpliga kandidater på egen hand. Ledamöter och ersättare 
i styrelsen är automatiskt nominerade om inte hemkommunen meddelar annat.  På grund av 
ändrade politiska uppdrag kommer det att finnas en eller två vakanser i styrelsen. 

Valberedningens förslag skickas till medlemmarna (kontaktpersoner och politiker i 
Klimatkommunerna) i samband med att årsredovisningen, förslag till verksamhetsplan och budget 
skickas ut, senast 2 mars. Årsmötet är den 31 mars i Jönköping. 

Om ni har frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till valberedningen. 

Vi vill också passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Med vänliga hälsningar 

Valberedningen, 
Camilla Alfredsson (Tjänstemannarepresentant)    
Camilla.Alfredsson@helsingborg.se 
Tel 042-10 50 48 

Christina Hedin (V) 
Kommunalråd Östersund 
Tel 070-207 59 92 
christina.hedin@ostersund.se 

Lars Thunberg (KD) 
Kommunalråd, Helsingborg 
Tel 070-628 43 10         
Lars.Thunberg@helsingborg.se    

Vad innebär det att sitta i Klimatkommunernas styrelse? 



Klimatkommunernas styrelse driver tillsammans med kontaktpersonerna och kansli föreningens 
arbete. Styrelsen genomför den verksamhetsplan som antas av årsmötet (och lägger fram förslag till 
kommande årsmöte).  
  
För individen: Att sitta i styrelsen är lärorikt, kontaktskapande och utvecklande. Som lokalpolitiker är 
det en möjlighet att få synas i klimatfrågor och det är en väg att driva sina frågor utanför den egna 
kommunen.  
  
För klimatfrågan: Klimatkommunerna är en plattform att driva klimatfrågor från – nationella och 
lokala. Styrelsen skriver debattartiklar, arrangerar seminarier, uppvaktar riksdag/utskott. 
Klimatkommunerna blir idag inbjudna till sammanhang som det kan vara svårt att nå om man är 
ensam kommun (exempelvis svara på frågeställningar innan det blir formella remisser etc.) 
 
Om man är en driven lokalpolitiker som vill något med klimatfrågan är styrelsen i Klimatkommunerna 
en bra utgångspunkt. Här finns det verkligen möjligheter.  
 
 
 
 
 
 
_____________ 
Maria Ivansson 
Klimatkommunerna 
Box 41  221 00 Lund   
046- 35 64 47 
Mobil: 0734-15 09 59 
www.klimatkommunerna.se  facebook.com/klimatkommunerna  twitter.com/klimatkomunerna 
 
 
 











































































  PROTOKOLLSUTDRAG 
  Sammanträdesdag 
  2016-12-21 

§ 318 2010/KS0308 446 
Plan för vatten och avlopp i Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 226, sid B 2722)  

Borås Stad har ansvar för att invånarna i kommunen har ett hälsosamt dricksvatten 
och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter tas om hand på ett 
miljöriktigt sätt. God planering är grunden för att kommunen ska kunna erbjuda 
sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter i 
VA-försörjningen.  

Planen för dricksvatten och avlopp redovisar åtgärder och aktiviteter under planens 
giltighetsperiod för att för att uppnå hållbar och långsiktig dricksvatten- och 
avloppsavloppsförsörjning i Borås Stad. Planen är en sammanvägning och 
slutsatser utifrån det som framkommit i underlagen. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-11-28, § 588 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)  
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

Plan för vatten och avlopp i Borås antas. 

Kommunfullmäktige 

På grund av jäv deltar inte Anja Liikaluoma (S) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 

För Anja Liikaluoma (S) tjänstgör Leif Johansson (S) 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Plan för vatten och avlopp i Borås antas. 

Vid protokollet 

Göran Björklund 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 januari 2017 

Per-Olof  Höög (S) 

Ulrik Nilsson (M) Raija Leppänen (S) 

Rätt utdraget betygar: 

Maimu Seppel 
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§ 319    2010/KS0308 446 
Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 227, sid B 2854)  
 
Borås Stad har ansvar för att invånarna i kommunen har ett hälsosamt dricksvatten 
och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter tas om hand på ett miljö-
riktigt sätt. God planering är grunden för att kommunen ska kunna erbjuda sina 
invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter i 
VA-försörjningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-28, § 587 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)  
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning antas. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning antas. 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 januari 2017 
 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
 
Ulrik Nilsson (M)  Raija Leppänen (S) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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Riktlinjer för 
dricksvatten- och 
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Borås Stads 
styrdokument
» Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för 
Borås
program – verksamheter och metoder i riktning 
mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Riktlinjer för dricksvatten- 
och avloppsförsörjning
Borås Stad har ansvar för att invånarna i kommunen har ett hälsosamt dricksvatten och för 
att avloppsvatten från bostäder och verksamheter tas om hand på ett miljöriktigt sätt. God 
planering är grunden för att kommunen ska kunna erbjuda sina invånare och verksamheter 
god service och uppfylla kommunens skyldigheter i VA-försörjningen. 

Vi använder våra vattendrag för alla delar av VA-försörjningen. Vatten spelar en central roll för 
kommunens infrastruktur och utveckling, det är av största vikt att vi skyddar och förbättrar 
statusen på denna resurs. 

Det finns gott om dricksvatten i Borås. I vissa områden behöver situationen ändå förbättras 
när de byggs ut eller när permanentboende ersätter fritidsboende. 

Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och verksamheter fungerar bra i stora delar av 
kommunen. I vissa områden behöver situationen förbättras. Det är viktigt att minska utsläppen 
av skadliga ämnen till naturen. Förbättringar kan ytterligare minska riskerna för att människor 
blir sjuka på grund av en dålig hantering av avloppsvatten.

Dagvattenhanteringen i bebyggda områden handlar om att avleda vattnet på ett säkert sätt 
till ett vattendrag.  Kraven ökar på att avledningen sker på ett miljömässigt riktigt sätt för att 
förbättra statusen på våra vattendrag. Dagvattenrening kräver ställningstaganden, god planering 
och ekonomiska resurser. 

VA-planeringsprocessen
Dricksvatten- och avloppsförsörjningsöversikt 
En kunskapssammanställning innehållande nulägesbeskrivning, 
omvärldskrav, förutsättningar och identifierade behov för dricksvatten- 
och avloppsförsörjningshanteringen i Borås Stad.

Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning
Politiska ställningstaganden och förhållningssätt för att uppnå hållbar 
och långsiktigt dricksvatten- och avloppsförsörjning i Borås Stad. 

Dricksvatten- och avloppsförsörjningsplan
Redovisar åtgärder och aktiviteter under planens giltighetsperiod 
för att för att uppnå hållbar och långsiktig dricksvatten- och 
avloppsavloppsförsörjning i Borås Stad. 
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Övergripande förhållningssätt 

• Dricksvatten- och avloppsanläggningar ska vara driftsäkra, robusta, ha ett tillfredsställande
skydd och deras funktion ska upprätthållas under hela drifttiden.

• Dricksvatten- och avloppsförsörjningen ska vara långsiktigt hållbar ur ekologisk, ekonomisk
och social aspekt.

• Kommunens arbete med dricksvatten- och avloppsförsörjning ska bidra till att uppfylla
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster.

• Alla fastigheter i kommunen med behov av dricksvatten- och avloppsförsörjning ska ha en
godtagbar anläggning.

• Kommunen ska arbeta för fullgod och säker dricksvattenförsörjning med avseende på både
vattentäkt och produktionsanläggning.

Dagvatten

• Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når recipienten, om möjligt redan vid
föroreningskällan.

• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras för minskad belastning på ledningsnät och
recipienter.

• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar miljön för upplevelser, rekreation, lek,
naturvärden och biologisk mångfald

• Enskilda anläggningar och anslutning till allmänt VA

• För områden som är aktuella att ansluta till allmänt vatten- och avloppsnät ska kommunen
överväga ny detaljplan för att reglera bebyggelsen

• För områden som är aktuella att ansluta till allmänt VA-nät ska kommunen överväga ny
detaljplan i syfte att reglera befintlig bebyggelse samt för att förtäta bebyggelsen för att fler
fastigheter ska dela på kostnaden för vatten och avlopp.

• För områden som är aktuella att ansluta till allmänt vatten- och avloppsnät ska
verksamhetsområdet antas för alla tre vattentjänsterna, dricks-, spill- och dagvatten.

• Statusen på enskilda avlopp ska vara känd av kommunen och av fastighetsägare



Dricksvatten och brandvatten

• Kommunen ska skydda framtida vattenresurser för en allmän dricksvattenförsörjning

• Kommunen ska arbeta för möjligheten till säker brandvattenförsörjning via sprinkler vid
nyexploatering

Kommunikation och organisation

• Kommunen ska erbjuda rådgivning om enskilt dricksvatten, avlopp och dagvattenhantering

• Kommunen ska erbjuda rådgivning till fastighetsägare i områden där gemensamhetslösningar
är det bästa alternativet
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§ 306     2015/KS0111 739 

  Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 214, sid B 2553)  
 
Program för tillgänglighet, delaktighet, och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning upphörde att gälla 1 januari 2014. En arbetsgrupp 
innehållande tjänstemän från Borås Stad samt företrädare för 
funktionshinderorganisationerna har arbetat med att revidera det tidigare gällande 
programmet och tagit fram ett nytt förslag. Förslaget till program har skickats till 
berörda aktörer, 59 remissinstanser.  
 
Svar har inkommit från 27 remissinstanser (se remissammanställning).  
 
Programmet innehåller ett antal prioriterade områden hämtade ur FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Flera 
inkomna synpunkter har beaktats, tex en tydligare hälsofrämjande ansats i 
programmet. Det finns också en del förtydliganden och redaktionella förändringar.  
 
Programmet har kompletterats med en handlingsplan med konkreta åtgärder som 
underlag för fortlöpande verksamhetsutveckling 2017.  
 
Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet 
från 2017. Nämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå 
Kommunfullmäktige ett reviderat program. Sociala omsorgsnämnden ansvarar 
dessutom för att årligen följa upp och revidera handlingsplanen. Detta sker i 
samverkan med berörda nämnder/bolag samt intresseorganisationer. Planen 
redovisas till Kommunstyrelsen, som ansvarar för fastställande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-28, § 575 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
Fastställa ”Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020 samt handlingsplan för 
2017 att gälla från den 1 januari 2017. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ”Program för personer med funktionsnedsättning samt handlingsplan för 2017” att 
gälla från den 1 januari 2017. 
 



    2016-12-21      2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 januari 2017 
 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
 
Ulrik Nilsson (M)  Raija Leppänen (S) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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Borås Stads 
styrdokument
» Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot 
målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Sociala 
omsorgsnämnden
För uppföljning ansvarar: Sociala 
omsorgsnämnden 
Dokumentet gäller till och med 2017

2 | handlingsplan 2017  
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Vad Varför När Vem Uppföljning

Vad ska göras för att bidra till 
målen i programmet?

Varför ska vi göra just 
det?

När ska det 
vara klart?

Vem bär ansvaret? När och hur ska 
uppföljning ske?

Artikel 8
Öka kunskapen om 
situationen för personer med 
funktionsnedsättning

Öka möjligheterna 
till delaktighet och 
inflytande för unga med 
funktionsnedsättning.

Borås stad ska arbeta fram 
arbetsätt för att sprida/
informera om lagar och 
riktlinjer för kognitiv 
tillgänglighet så att dessa följs i 
högre utsträckning. Vidare ska 
Borås stad ha ett systematiskt 
arbetssätt för att följa upp och 
utveckla arbetet.”

I syfte att se till att 
alla unga har lika 
stora möjligheter 
till delaktighet och 
inflytande.

Syftet är att arbeta 
strukturerat med att 
informera, sprida 
information samt följa 
upp för att nå ut i hela 
organisationen

2017

2017

Kommunstyrelsen 
i samverkan med 
berörda nämnder

Sociala 
omsorgsnämnden 
i samverkan med 
berörda nämnder

Redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni 2017.

Redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni 2017.

Artikel 9
Öka tillgängligheten

Utred behovet av träffpunkter 
för personer med psykiska 
funktionshinder och för 
personer som inte har daglig 
verksamhet 

Skapa ytterligare offentliga 
handikapptoaletter i centrum.
Utred möjligheten till en 
bemannad toalett.

Det finns inga 
träffpunkter för 
personer som inte har 
daglig verksamhet.

Det finns ett 
behov finns av flera 
handikapptoaletter i 
centrum.

2017

2017

Sociala 
omsorgsnämnden
i samverkan med 
berörda nämnder.

Tekniska nämnden

Redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni 2017.

Redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 31 december 
2017.

Handlingsplan 2017 för ett 
tillgängligt samhälle
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Vad Varför När Vem Uppföljning

Artikel 16
Minska våld och övergrepp

Genomför arbetet med 
”schyssta relationer” inom 
socialpsykiatrin samt i 
de verksamheter inom 
funktionshinderverksamheten 
där det inte är genomfört.

Personer med 
funktionsnedsättning 
ska få stöd, 
information och 
utbildning för att 
motverka våld och 
tvång.

2017 Sociala 
omsorgsnämnden

Redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 december 
2017

Artikel 24
Utbildning för alla

Utbildningsnämnden 
har aktivitetsansvaret för 
ungdomar 16-20 år.
Utveckla en modell för att 
säkerställa att ungdomar i 
och efter gymnasiet slussas 
till nästa steg, kan handla om 
sysselsättning. 

Utöka antalet platser 
i  kommunens egna 
verksamheter för
det arbetsplatsförlagda lärandet 
(APL) för 
gymnasiesärskolans elever.

Vi har idag ungdomar 
som inte kommer till 
sysselsättning utan blir 
”hemmasittare”.

Kommunens 
förvaltningar 
och bolag har få 
praktikplatser i 
förhållande till privata 
näringslivet.

2017

2017

Utbildningsnämnden, 
i samverkan med 
berörda aktörer

Utbildningsnämnden

Redovisas till 
Sociala omsorgs-
nämnden senast
31 december 2017.

Redovisas till 
Sociala omsorgs-
nämnden senast
31 december 2017.

Artikel 27
Fler människor i arbete

Utveckla en systematik i 
samverkan med näringslivet 
för att ge fler personer med 
funktionsnedsättning arbete.

Öka möjligheterna för personer 
med särskilt anställningsstöd 
att få ett arbete inom Borås 
Stad. 

Skapa ett 
varierat utbud av 
yrkesinriktningar för 
att medverka till att 
alla ska få ett arbete.

Borås Stad är den 
största arbetsgivaren 
i kommunen och 
bör kunna öka antal 
anställda med särskilt 
anställningsstöd som 
har någon form av 
funktionsnedsättning.

2017 Kommunstyrelsen

Arbetslivsnämnden

Redovisas till
Sociala omsorgs-
nämnden senast 
30 juni 2017.

Redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 31 december 
2017.
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Vad Varför När Vem Uppföljning

Artikel 30
Öka möjligheterna för en 
aktiv fritid

Borås Stads kultur- och 
fritidsutbud ska vara öppet för 
alla. Ställningtagande till att 
införa ett ”Följa med kort”.

Personer med 
funktionsnedsättning 
upplever inte att det 
alltid är möjligt att 
delta i det utbud som 
finns.

2017 Kommunstyrelsen Redovisas till
Sociala omsorgs-
nämnden senast 
30 juni 2017.
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Borås Stads 
styrdokument
» Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot 
målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: XXX
För revidering ansvarar: Sociala omsorgsnämnden   
För uppföljning ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Borås Stads program för personer med funktionsnedsättning visar kommunens ambitioner för 
att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Ytterst handlar det 
om alla människors lika värde och rätt att delta i samhället. Syftet med programmet är att ge 
vägledning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter 
som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Från 1 januari 2015 är 
bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en form av diskriminering i 
diskrimineringslagen.

Programmet bygger på Borås Stads vision att medborgarna ska vara medskapare och får ett 
reellt inflytande på stadens utveckling, det ska vara lätt för människor att vistas och förflytta 
sig i stadskärnan och andra delar av kommunen. 

Borås Stad vill förstärka sina insatser för att göra samhället mer tillgängligt för alla. Kommunen 
ska ge information, stöd och råd samt utveckla former för samverkan med näringsliv och 
organisationer. Programmet ska leda till åtgärder för att undanröja de brister och hinder som 
idag finns för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Programmet omfattar alla grupper med funktionsnedsättning.

Borås Stads verksamhet
Borås Stad ska ha hög kvalitet på sina tjänster och sin service som riktar sig till personer med 
funktionsnedsättning.

Borås Stad ska samarbeta med fastighetsägare för att möta framtida behov av bostäder som är 
tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Bemötande är centralt. Ökade kunskaper skapar en medvetenhet om situationer som personer 
med funktionsnedsättning möter och om deras behov. Information ska finnas tillgänglig i 
sådan form som gör det möjligt för alla att förstå.

Nämnder och styrelser ansvarar för att ha med personer med funktionsnedsättning när man 
planerar och driver sin verksamhet, samt vid upphandling, så man inte tvingas göra olika 
anpassningar i efterhand. 
En handlingsplan med konkreta åtgärder kopplade till programmet ska driva fortlöpande 
verksamhetsutveckling. Synpunkter från personer med funktionsnedsättning ska kontinuerligt 
beaktas.

Program för ett 
tillgängligt samhälle



Prioriterade områden
Borås Stads prioriterade områden är hämtade ur FN-konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och dess 50 artiklar. Varje utvalt område konkretiseras till åtgärder 
i handlingsplanen

Öka kunskapen om situationen för personer med funktions-
nedsättning (artikel 8)
Borås Stad ska genom ökade kunskaper om och kontakter med personer med funktionsnedsättning 
förändra attityder, undanröja fördomar, och underlätta för dem att använda sina demokratiska 
rättigheter. Kunskapen om kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning 
ska ökas.

Öka tillgängligheten (artikel 9)
Borås Stad har en god fysisk tillgänglighet. Vi ska fortsätta att utveckla tillgänglighet ur alla 
aspekter, med Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard som grund för arbetet. Fram 
tom 2020 ska tillgänglighet för personer med kognitiva funktionshinder prioriteras.

Minska våld och andra övergrepp (artikel 16)
Personer med funktionsnedsättning och deras familjer samt personal ska få stöd, information 
och utbildning för att motverka våld och tvång.

Utbildning för alla (artikel 24)
Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter som andra till skola 
och utbildning, liksom barn till vårdnadshavare vars funktionsnedsättning begränsar deras 
möjlighet att stödja barnet i skolarbetet. Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att ha 
möjlighet att nå målen. Verksamheterna ska arbeta inkluderande.

Fler människor i arbete (artikel 27)
Borås Stad ska vara ett föredöme och verka för lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande 
arbete för personer med funktionsnedsättning, och medverka till att de får en meningsfull 
sysselsättning. Kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning ska tas tillvara.

Öka möjligheterna för en aktiv fritid (artikel 30)
Fritids- och idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Borås Stad ska ge möjligheter 
för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet som andra. Det är angeläget att 
planera och underlätta och ge stöd så alla utifrån sina behov kan delta i aktiviteter och göra 
bra hälsoval.

4 | program



Uppföljning
Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet från 2017. 
Nämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. En handlingsplan med konkreta åtgärder kompletterar programmet. Sociala 
omsorgsnämnden ansvarar  för att årligen följa upp och revidera handlingsplanen. Detta sker 
i samverkan med berörda nämnder/bolag samt intresseorganisationer. Planen redovisas till 
Kommunfullmäktige, som ansvarar för fastställande. 

Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor 
inom Borås Stad.
 

 för ett tillgängligt samhälle  | 5



postadress 501 80 Borås  besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  webbplats boras.se



    PROTOKOLLSUTDRAG 
  Sammanträdesdag 

    2016-12-21 
 
 
§ 312    2016/KS0682 700 
Revidering Riktlinjer för medborgardialog 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 220, sid B 2656)  
 
Borås Stads riktlinjer för medborgardialog fastställdes av Kommunfullmäktige den 
19 september 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 
2016. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen.  
 
En översyn av riktlinjerna har genomförts under 2016. För att få ett underlag inför 
detta arbete har nämnderna besvarat ett antal frågor angående arbetet med 
medborgardialog år 2014 och 2015. Utifrån nämndernas svar görs bedömningen 
att några förtydliganden och redaktionella förändringar endast behöver göras i 
nuvarande riktlinjer; 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommande revideringar och uppföljningar görs av 
Kommunfullmäktiges beredning för medborgardialog. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-28, § 578 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Borås Stads riktlinjer för medborgardialog fastställs att gälla till och med 2020.  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Anne-Marie Ekström (L) och Leila Pekkala (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Borås Stads riktlinjer för medborgardialog fastställs att gälla till och med 2020.  
 
Vid protokollet 
 
Göran Björklund 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 januari 2017 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
Ulrik Nilsson (M)  Raija Leppänen (S) 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 



Strategi
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Plan
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 » Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer för 
medborgardialog
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Borås Stads 
styrdokument
» Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för 
Borås
program – verksamheter och metoder i riktning 
mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum:
För revidering ansvarar: Beredningen för medborgardialog
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Beredningen för medborgardialog
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Medborgardialog
Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. I planerade 
möten delar vi med oss och tar tillvara kunskap, erfarenheter och insikter som människor har. 
Borås är staden där människor möts över generationsgränser. Borås har en bredd av mötesplatser, 
såväl fysiska som virtuella, där ung möter gammal och där vår historia möter framtiden.

Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Borås. Syftet med en 
systematisk och strukturerad medborgardialog är att förtroendevalda ska få ett bredare underlag 
för att fatta bra och hållbara beslut. 

Bakgrunden till att arbeta med medborgardialog är ett minskat intresse från medborgare att 
arbeta politiskt medan intresset för samhällsfrågor fortfarande är stort. Borås Stad tycker det är 
viktigt att utveckla medborgardialogen. Medborgardialogen är öppen för alla politiska partier 
men förtroendevalda måste skilja på sin roll som partipolitiker och sin roll som kommunal 
förtroendevald. Medborgardialog innebär inte att det representativa systemet ersätts med 
direktdemokrati.

Medborgardialogen skiljer sig från brukardialogen, som innebär att man löpande följer utvecklingen 
i kommunens verksamheter. Denna upprätthålls av tjänstemännen genom samtal med brukare 
vid t ex elevråd, boenderåd, anhörigträffar och föräldramöten.

Det är viktigt att vi informerar om stadens kommunala beslut och verksamhet men också att 
det är lätt för medborgarna att ställa frågor och lämna synpunkter både till förtroendevalda 
och tjänstemän.
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Principer

medborgardialog ger mer kunskap
Medborgardialog ska ske när de förtroendevalda för att fatta ett bra beslut behöver mer kunskap 
om boråsarnas värderingar, prioriteringar och åsikter. De förtroendevalda i nämnden respektive 
styrelsen ansvarar för att ta initiativ till medborgardialogen. Det är viktigt att nämnder/styrelser 
beslutar om medborgardialog tidigt i processen.

Medborgardialog ska ge boråsarna inflytande och möjlighet att vara en resurs i den aktuella 
frågan. Dialogen ska också ge medborgarna större kunskaper om kommunens ansvar och 
behov av prioriteringar.

När frågan berör flera nämnder måste en nämnd ha huvudansvaret för dialogen. Den nämnd 
som initierar frågan har detta ansvar. Beredningen för medborgardialog har en övergripande 
samordnande roll.

medborgardialog på olika nivåer
Medborgardialogen kan genomföras på flera olika nivåer och med olika metoder. Inbjudan 
måste klargöra nivån för att skapa rätt förväntningar.

Vid medborgardialog ska boråsarna som lägsta nivå ha rätten att bli hörda. Sådan konsultation 
innebär att efterfråga medborgarnas synpunkter. Medborgardialog kan även ske på nivåer som 
ger medborgarna tillfälle till dialog, inflytande eller medbeslutande.

Medborgardialogen kan gälla en specifik fråga, eller kan vara flera alternativa förslag som de 
förtroendevalda vill ha synpunkter på. Vid dialogen ska alla grupper ha möjlighet att delta på 
lika villkor.

Alla nämnders och bolags offentliga handlingar och beslut ska vara lätt tillgängliga för medborgarna, 
och alla nämnderna ha öppna sammanträden.



återkoppling till medborgarna
Deltagarna ska alltid få veta resultatet av medborgardialogen. Återkoppling till dem som 
deltagit är avgörande för att boråsarna ska känna förtroende för processen och uppleva att 
medborgardialogen har varit meningsfull. Återkoppling ska ske och på vilket sätt bör beslutas 
tidigt i processen. 

ansvar för beslut
Medborgardialog handlar om att skapa tillit och förståelse för det demokratiska system som 
styr vardagen. Det slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger hos de förtroendevalda. Även 
efter medborgardialog är det de de kommunala nämnderna och styrelserna som fattar besluten.

löpande utvärdering
Medborgardialogen ska ständigt bli bättre genom att vi utvärderar resultaten och utvecklar 
processerna.

handbok
Till riktlinjerna hör en handbok som ger råd och anvisningar för dialogen. Där beskrivs också 
de former av dialog vi ska välja. De olika formerna ska följa den terminologi som Sveriges 
kommuner och landsting valt, så att medborgarna känner igen sig och har rätt förväntningar 
på respektive nivå av dialog.
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postadress 501 80 Borås  besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
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    PROTOKOLLSUTDRAG 
  Sammanträdesdag 

    2016-11-23-24 
 

 
 
 
§ 285   2016/KS0603 012 
Revidering av Riktlinjer för styrdokument 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 196, sid B 2346 )  
 
Riktlinjerna för styrdokument i Borås Stad fastställdes av Kommunfullmäktige 
den 24 oktober 2013 och ska enligt riktlinjerna revideras senast 2017. För 
revideringen ansvarar Kommunstyrelsen. I samband med ny nämndsorganisation 
fr.o.m. den 1 januari 2017 behöver revidering ske tidigare. 
 
Den största förändringen i dokumentet innebär att facknämnderna också kan 
fastställa strategier och program för sina respektive verksamhetsområden. Dock 
gäller ska-kravet att i ett tidigt skede koppla in Stadskansliet för stöd med att 
säkerställa att dokumentet fyller kraven och harmonierar med riktlinjerna och att 
Stadskansliet ansvarar för att dokumentet utformas i den gemensamma designen 
och för publicering. 
 
Ytterligare en förändring är att utöver budgeten, föreslås också att de dokument 
som har sin grund i Plan- och bygglagen (PBL), t ex översiktsplanen, fördjupningar 
av översiktsplanen samt detaljplaner undantas från riktlinjerna och ses som egna 
former av styrdokument. 
 
Utöver detta har det gjorts mindre redaktionella förtydliganden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-03, § 477 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
Riktlinjer för Styrdokument fastställs att gälla från och med den 1 januari 2017 
till och med 2020. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Riktlinjer för Styrdokument fastställs att gälla från och med den 1 januari 2017 till och 
med 2020. 
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Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 december 2016 
 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
 
Ulf  Sjösten (M)  Micael Svensson (S) 
 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 
 
 
 



    PROTOKOLLSUTDRAG 
  Sammanträdesdag 

    2016-11-23-24 
 
 
 
§ 286    2016/KS0582 012 
Revidering av Borås 2025 - vision och strategi 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 197, sid B 2356)  
 
Borås 2025 – vision och strategi fastställdes av Kommunfullmäktige 18 oktober 
2012, och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revi-
deringen ansvarar Kommunstyrelsen.  
 
Visionen fastställdes hösten 2012 och ligger till grund för Borås Stads styrmodell 
från  
och med budget 2014. Det innebär att de målsatta indikatorerna och de särskilda  
uppdragen har följts upp två gånger; i årsredovisningarna för 2014 och 2015.  
 
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan och framför allt förs  
diskussioner och förhandlingar kring Götalandsbanan. Detta kommer med all 
säkerhet att påverka revidering och förändringar i visionen och Kommunstyrelsen 
anser därför att revideringen bör invänta detta arbete och att Borås 2025 bör 
fastställas att  gälla som längst till 2020. Under perioden kommer nuvarande 
strategier under respektive målområde att utvärderas och revideras.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-31, § 521 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
Borås 2025 – vision och strategi fastställs att gälla till och med 2020. 
 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Marie 
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Under målområde 
6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer stryka strategin ”Vi verkar för 
Götalandsbanan” i visionsdokumentet Borås Stad 2025, se bilaga. 
 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer  proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och 
dels till Patric Silfverklinga:s (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Kommun-
styrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
fullmäktige beslutat enligt Patric Silfverklingas (SD) yrkande”. 
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Omröstning, se voteringslista 75. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9: 
 
Borås 2025 – vision och strategi fastställs att gälla till och med 2020. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten 
Lundgren (SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), 
Tony Strandgård (SD), Andreas Bäckman (SD) och Thor Öhrn (SD) till förmån för 
Patric Silfverklingas (SD) yrkande. 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 december 2016 
 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
 
Ulf  Sjösten (M)  Micael Svensson (S) 
 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
 
 

Voteringslista nr. 75 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 24 november 2016 klockan 21:06:50. 
12 Revidering av Borås 2025 - vision och strategi 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                            (S)        3:e                                                 X         
Ulf Sjösten                              (M)        1:a                                                 X         
Leila Pekkala                            (S)        2:a        Therése Björklund                        X         
Anna Svalander                           (L)        3:e                                                 X         
Morgan Hjalmarsson                       (L)        2:a                                                 X         
Annette Carlson                          (M)        3:e                                                 X         
Ulrik Nilsson                            (M)        1:a                                                 X         
Patric Silfverklinga                     (SD)       1:a                                                  X       
Tom Andersson                            (MP)       3:e                                                 X         
Ulf Olsson                               (S)        2:a                                                 X         
Malin Carlsson                           (S)        3:e                                                 X         
Kjell Classon                            (S)        1:a                                                 X         
Ida Legnemark                            (V)        2:a                                                 X         
Lennart Andreasson                       (V)        3:e                                                 X         
Hans Gustavsson                          (KD)       1:a                                                 X         
Maj-Britt Eckerström                     (C)        3:e        Mattias Danielsson                       X         
Patric Cerny                             (L)        2:a                                                 X         
Björn Bergqvist                          (M)        3:e                                                 X         
Anette Nordström                         (M)        2:a        Mikael Wickberg                          X         
Marie Fridén                             (M)        3:e                                                 X         
Leif Häggblom                            (SD)       3:e                                                  X       
Kjell Hjalmarsson                        (MP)       2:a                                                 X         
Lars-Åke Johansson                       (S)        3:e                                                 X         
Yvonne Persson                           (S)        2:a                                                 X         
Raija Leppänen                           (S)        1:a        Emina Beganovic                          X         
Fredrich Legnemark                       (V)        1:a                                                 X         
Tommy Josefsson                          (V)        1:a        Jasem Hardan                             X         
Falco Güldenpfennig                      (KD)       2:a                                                 X         
Kerstin  Hermansson                      (C)        2:a                                                 X         
Hamid Fard                               (L)        1:a                                                 X         
Anna Christensen                         (M)        2:a                                                 X         
Birgitta Bergman                         (M)        2:a                                                 X         
Pirita Isegran                           (M)        1:a                                                 X         
Sten Lundgren                            (SD)       1:a                                                  X       
Mosa Roshanghias                         (MP)       2:a                                                 X         
Anja Liikalouma                          (S)        1:a                                                 X         
Lena Palmén                              (S)        1:a                                                 X         
Ninni Dyberg                             (S)        3:e                                                 X         
Anne Rapinoja                            (V)        2:a                                                 X         
Sofia Andersson                          (V)        3:e                                                 X         
Sara Degerman-Carlsson                   (KD)       3:e        Ingela Hallgren                          X         
Cecilia Andersson                        (C)        1:a                                                 X         
Lotta Preijde                            (L)        3:e                                                 X         
Nils-Åke Björklund                       (M)        3:e                                                 X         
Alexis Mouschopanis                      (M)        3:e        Amanda Wiktorsson                        X         
Pertti Merstrand                         (SD)       2:a                                                  X       
Crister Spets                            (SD)       2:a                                                  X       
Anna Kjellberg                           (MP)       1:a        Christina Ramsälv 

            
X         

Micael Svensson                          (S)        1:a                                                 X         
Gun-Britt Persson                        (S)        3:e                                                 X         

Transport: 45 5 0 0 0 
 
 
  



 
 
 

 
 
 
 

Transport: 45 5 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Rose-Marie Liljenby Andersson            (S)        3:e                                                 X         
Kent Hedberg                             (S)        2:a                                                 X         
David Hårsmar                            (C)        3:e        Alexander Andersson                      X         
Lars-Gunnar Comén                        (M)        1:a                                                 X         
Ismail Bublic                            (M)        2:a        Paul Andre  Safko                        X         
Urban Svenkvist                          (M)        3:e                                                 X         
Björn Qvarnström                         (SD)       1:a                                                  X       
Tony Strandgård                          (SD)       3:e                                                  X       
Hanna Bernholdsson                       (MP)       3:e                                                 X         
Sara Andersson                           (S)        1:a                                                 X         
Per Carlsson                             (S)        3:e        Marie Sandberg                           X         
Anethe Tolfsson                          (S)        2:a!                                                X         
Sofia Bohlin                             (S)        2:a        Leif Grahn                               X         
Oliver Öberg                             (M)        1:a                                                 X         
Dennis Jernkrook                         (M)        2:a                                                 X         
Stina Medelius                           (M)        2:a                                                 X         
Andreas Bäckman                          (SD)       3:e                                                  X       
Philip Silfverklinga                     (SD)       2:a        Thor Öhrn                                 X       
Robert Sandberg                          (S)        2:a                                                 X         
Mohamed Kossir                           (S)        3:e                                                 X         
Mohamed Ben Maaouia                      (S)        1:a                                                 X         
Johan Dahlberg                           (S)        3:e                                                 X         
Anna Klaar                               (S)        1:a        Leif Johansson                           X         

SUMMA: 64 9 0 0 0 
 
 



Ändringsyrkande § 197 Borås 2025 – vision och strategi 

Borås Stads visionsdokument 2025 lägger grund till stadens fortsatta utveckling. De uppsatta 

målområden och strategier som förtydligas i dokumentet påverkar därmed våra medborgare idag 

och i framtiden. Av denna anledning är det av stor vikt att visionen för Borås Stad är förankrad och 

återspeglar den folkliga viljan av våra medborgare i Borås Stad. Strategierna bör samtidigt inte 

innebära stora framtida skulder, verksamheter som inte följer under kommunens ordinarie 

åtaganden eller beslut som inte återspeglar folkviljan.  

På grund av ovanstående anledningar bör visionsdokumentet vara i ständig förändring då folkviljan är 

dynamisk. Detta föranleder i sin tur följande förslag till beslut. 

Sverigedemokraterna yrkar Kommunfullmäktige besluta 

att under målområde 6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer stryka strategin 

”Vi verkar för Götalandsbanan” i visionsdokumentet Borås Stad 2025. 

Bilaga till § 286 Revidering av Borås 2025 - vision och strategi



    PROTOKOLLSUTDRAG 
  Sammanträdesdag 

    2016-11-23-24 
 

 
 
 
 
 
§ 287     2016/KS0642 012 
Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 198, sid B 2374)  
 
Borås Stads styr- och ledningssystem fastställdes av Kommunfullmäktige första  
gången 25 februari 2010, reviderades 16 januari 2014 och ska enligt riktlinjerna för  
styrdokument revideras senast 2017. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen 
som också har rätt att göra justeringar i programmet. I samband med ny 
nämndsorganisation från och med 2017 behöver vissa justeringar och förtydligande 
göras tidigare.  
 
I kapitlet Styrmodellen – Kommunstyrelsens lednings-, styr och uppföljnings-
funktion (sid 8) föreslås justeringar och förtydligande för att bättre stämma överens 
med Kommunstyrelsens reglemente.  
 
Utöver dessa justeringar ändras också i kapitlet Styrdokumenten – Styrdokument 
fastställda av nämnder och styrelser (sid 15) till att nämnderna kan fastställa även 
strategier och program inom sitt verksamhetsområde. (Denna förändring är också 
införd i Riktlinjer för styrdokument).  
 
I kapitlet Medarbetarnas roller (sid 7) ändras nuvarande text till att mer 
harmoniseras  
med de skrivningar som finns i de Personalpolitiska riktlinjerna.  
 
Även under rubriken  Idéer, ständiga förbättringar och innovationer (sid 8) har 
texten justerats för att stämma bättre överens med de Personalpolitiska riktlinjerna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-31, § 520 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem fastställs att gälla till och med 
2020. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem fastställs att gälla till och med 2020. 
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Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 december 2016 
 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
 
Ulf  Sjösten (M)  Micael Svensson (S) 
 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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